
 
 
 

 
DOENÇAS DOS RINS – as três doenças urológicas mais importantes 

 
Os rins são orgãos situados na parte superior e posterior do abdómen. As suas principais funções são 
a eliminação de substâncias tóxicas do organismo, a regulação do equilíbrio hídrico, do equilíbrio 
electrolítico (sódio, potássio, fosfato) e do pH sanguíneo. Intervêm também na produção de hormonas 
que regulam a tensão arterial, a produção dos glóbulos vermelhos e a formação do osso. 
Os rins são ocasionalmente afectados por doenças de gravidade muito variável, e que requerem um 
diagnóstico preciso. 
 
Tumores do rim 
 

A incidência dos tumores do rim tem vindo a aumentar nos últimos anos, em 
parte devido à maior frequência com que se realizam exames imagiológicos 
por outros motivos. Assim, hoje em dia, a maioria dos tumores encontrados 
não estão associados a quaisquer sintomas. Numa fase mais adiantada, 
podem causar dor lombar, hematúria (sangue na urina), entre outros. São 
factores de risco para esta doença o tabagismo, a obesidade, a hipertensão 
arterial, assim como determinados fármacos. 
O principal tratamento é a excisão cirúrgica (nefrectomia). Cada vez mais se 
opta, sempre que possível, por remover apenas o tumor (nefrectomia parcial), 
deixando o resto do rim, desde que esteja saudável. Outras opções, para 
casos seleccionados, são a ablação (destruição) do tumor com agulhas ou 
mesmo a vigilância. 
 

 
Quistos dos rins 

Os quistos dos rins são uma das alterações mais frequentes destes orgãos. 
Podem estar associados a determinadas doenças genéticas ou surgir de 
forma isolada, o que é mais frequente. A maioria dos quistos não têm sinais 
de gravidade, não requerendo por isso qualquer tratamento ou vigilância. 
Contudo, alguns apresentam sinais imagiológicos suspeitos de estarem 
associados a um tumor maligno, obrigando a uma vigilância apertada ou à 
sua excisão. 
 
 
 
 

 
Cálculos renais 

Os cálculos ("pedras") renais, também chamados de litíase renal, afectam até 
10% da população. Após um período mais ou menos longo em que não 
provocam sintomas, a passagem de um desses cálculos para o ureter (o canal 
que transporta a urina entre os rins e a bexiga) desperta uma crise de dor 
intensa, denominada cólica renal. Além de provocarem dor, estes cálculos 
podem ocasionar infecções urinárias ou redução da função renal a longo 
prazo. 
Entre as causas frequentes da litíase renal estão a reduzida ingestão de 
líquidos, os erros alimentares ou algumas doenças metabólicas. O seu 
urologista poderá pedir algumas análises ao sangue e à urina, com vista a 
tentar descobrir qual o problema em causa, corrigindo-o. Por outro lado, a 
maioria dos cálculos não pode ser dissolvida por via farmacológica, pelo que 
acima de determinada dimensão podem ser necessários tratamentos 
específicos para destruir os mesmos. Estes são a litotrícia extracorpórea por 
ondas de choque, a ureterorrenoscopia (cirurgia endoscópica) ou 
nefrolitotomia percutânea.	  
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