HIDRATAÇÃO É A PRINCIPAL ALIADA
NO COMBATE ÀS PEDRAS NOS RINS

ESPAÇO
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Cálculo renal, popularmente conhecido como pedra no rim, é uma
calcificação anormal que se forma no interior das vias urinárias, em
consequência de uma combinação de aspectos hereditários e do
metabolismo. Aspectos como a alimentação inadequada e algumas
atividades ocupacionais também contribuem para o quadro.
Segundo o dr. Fernando Korkes, suplente delegado da Sociedade Brasileira de Urologia - Seccional São Paulo (SBU-SP),
essa irregularidade ocorre no momento em que a urina passa a
concentrar mais substâncias como cálcio, oxalato e ácido úrico,
podendo se aglutinar e originar os cálculos. Os fatores de risco
abrangem questões genéticas, dietas ricas em proteínas e sódio,
pessoas obesas e homens com mais de 40 anos.
No início, o paciente não apresenta sintomas. Ao se movimentarem dentro do rim, a pessoa sentirá dores intensas na região abdominal e ao urinar. “Frequentemente, pode apresentar urina com
sangue, de coloração anormal”, alerta o urologista.
Para um diagnóstico completo, o médico solicitará exame de
sangue para verificar as quantidades de cálcio e ácido úrico na
corrente sanguínea; exame de urina, para conferir a presença
de substâncias relacionadas à formação das pedras; e exame de
raio-x, ultrassom e tomografia para a visualização dos cálculos
no interior do trato urinário.
O tratamento, em geral, possui caráter preventivo, no sentido de
inibir o surgimento de novas pedras, mas sempre variando conforme
as características de cada caso. “O paciente requer acompanhamento e medicação ou cirurgias endoscópicas. Duas importantes medidas eficientes consistem na hidratação e na redução do consumo de
sódio como fator de proteção”, ensina.
Em quadros de pedras pequenas, não costumar ser necessário recorrer à cirurgia. Recomenda-se o uso de analgésicos para aliviar a
dor. “Nos últimos anos, desenvolveram-se medicamentos mais eficientes que colaboram para eliminar os cálculos”, comenta.
Se as pedras apresentam uma dimensão maior, determinados procedimentos invasivos são alternativas para sua extração,
como ondas de choque extracorpóreas para quebrar as pedras
por meio de vibrações, inserção de um tubo fino na uretra para
a retirada endoscópica, ou muito raramente corte nas costas do
paciente para remoção cirúrgica.

13º Congresso Brasileiro de Clínica Médica
promove “Encontro com o Professor”
O 13º Congresso Brasileiro de Clínica Médica organizou uma série de atividades além da programação científica. Uma delas será o “Encontro com o Professor”, que
possibilitará ao participante do evento dialogar de maneira informal com renomados palestrantes do Brasil e
do exterior a fim de trocar conhecimentos sobre temas
diversos. Esses encontros serão realizados durante o café
da manhã, almoço ou happy hour.
Este ano, o 13º CBCM e o 3º Congresso Internacional
de Medicina de Urgência e Emergência acontecem de 8 a
11 de outubro, em Florianópolis. Promovido pela SBCM,
espera receber cerca de 4 mil congressistas de todo o
país. “Pela primeira vez o congresso será sediado em
nosso Estado. Por isso estamos preparando um grande
evento científico e social almejando que todos possam
participar das atividades cientificas e também usufruir
com a família das nossas belezas naturais”, reforça o presidente do evento, Carlos Roberto Seára Filho.
PROGRAMAÇÃO
De acordo com o presidente da SBCM, Antonio Carlos
Lopes, a intenção é congregar os profissionais que fazem
parte da SBCM, divulgar trabalhos científicos da área,
abordar temas ligados ao desenvolvimento e aprimoramento dos profissionais e promover a integração do
meio acadêmico com o profissional.
“Temos a perspectiva de que seja o congresso mais
frequentado de toda área da saúde. Somos uma entidade
séria e apartidária. Enquanto as escolas desqualificadas se
proliferam, os estudantes de medicina ficam carentes de
modelos e de conhecimento. Nós podemos proporcionar
essa experiência a eles”, considerou Antonio Carlos Lopes.
Programe-se, faça sua inscrição e acompanhe as próximas novidades do 13º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e 3º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e
Emergência pelo site www.clinicamedica2015.com.br
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