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Dissolução de Litíase Urinária através de Infusão de SEE extraída de 

Tecido Eptelial Endurecido da Moela de Gallus gallus domesticus  

RESUMO 

A litíase urinária (cálculo renal) é uma patologia sem tratamento eficiente até os 

dias atuais. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a dissolução de 

litíase urinária através de uma secreção de origem animal. Amostras de litíase 

renal foram submetidas à infusão de SEE a 25 g.L-1. Os testes foram realizados 

in vitro, em uma série de cinco tubos de ensaio contendo a infusão de SEE e as 

litíases renais. Os resultados preliminares demonstraram a dissolução de 

cálculos renais em todos os tubos. Logo, os dados obtidos mostraram que a 

infusão de SEE possui atividade de dissolução de litíase renal. 
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Introdução 
 

A litíase urinária é uma das patologias mais frequentes do sistema urinário 

humano, admitindo-se uma incidência de 2 a 3% da população mundial, 

correspondendo à terceira patologia mais frequente do aparelho geniturinário, 

sendo apenas ultrapassada pelas infecções urinárias e pela patologia da 

próstata (GOMES, 2005). Embora os consideráveis avanços em medicina e 

instrumentação para diagnóstico e técnicas cirúrgicas, ainda não há tratamentos 

alopáticos eficientes para a remissão de cálculos renais. É, portanto, oportuno o 

estudo de novos tratamentos/substância com potencial para tratamento da litíase 

urinária. 

A secreção epitelial endurecida (SEE) é uma membrana que reveste 

internamente as paredes musculosas da moela e participa diretamente do 

processo de digestão mecânica do alimento ingerido pela galinha doméstica 

(Gallus gallus domesticus). A hipótese de que a SEE poderia dissolver cálculos 

renais surgiu da observação do comportamento alimentar da galinha doméstica 

e relatos de populares.   

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar a 

dissolução de litíases urinárias através da infusão de SEE. Neste contexto, a 

SEE merece ser investigada do ponto de vista químico e bioquímico a fim de 



compreender os mecanismos químicos e fisiológicos responsáveis pela sua 

ação contra a litíase urinária. 
 

Metodologia 
 

Preparo da Infusão de SEE de concentração 25g. L-1 
 

O tecido epitelial endurecido (SEE) foi lavado com água potável para 

remoção de impurezas. Em seguida, o material foi colocado em estufa de 

secagem a 50 ºC por três dias. Após esse período, a SEE foi retirada e submetida 

ao processo de trituração e, posteriormente, armazenada para preparo das 

infusões. 

Foram pesados 2,5 g do material seco. Paralelamente, mediu-se 100 mL 

de água potável que foram aquecidos até a ebulição. Após a água atingir a 

ebulição, o aquecimento foi cessado e, em seguida, adicionou-se ao sistema a 

massa previamente pesada de SEE. Posteriormente, o sistema foi tampado até 

atingir a temperatura ambiente (aproximadamente 27 ºC). 

Em seguida, foi executada a filtração à vácuo da infusão obtida. Ao final 

desse processo, mediu-se o pH do sistema que correspondeu a 7,09.  
 

Dissolução dos cálculos renais 
 

Foi preparada uma série de cinco tubos de ensaio com alíquotas de 

infusão de SEE. Nesses tubos foram introduzidas as litíases renais (previamente 

pesadas) que entraram em contato com a SEE. Os tubos foram vedados e 

submetidos à incubação a uma temperatura de 37 ºC (±1) durante dez dias. 

Após esse período, os tubos foram retirados da estufa. Removeram-se os 

cálculos imersos em cada tubo. Em seguida, os cálculos foram colocados no 

interior de placas de petri sobre papel filtro para que secassem à temperatura 

ambiente durante seis dias. Após esse período, as litíases renais foram pesadas 

para cálculo do percentual de perda de massa. Esse cálculo foi realizado a partir 

da fórmula: 

% 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 =
𝑚𝑖−𝑚𝑓

𝑚𝑖
× 100 

em que 𝑚𝑖 e 𝑚𝑓 são as massas inicial e final, respectivamente, dos cálculos 

renais. 

Desenvolvimento 
 

 



Resultados Preliminares 
 

Infusão de SEE 25g. L-1 

 

O gráfico 1 abaixo mostra a dissolução das litíases renais através da 

redução percentual de massa.  

 

Gráfico 1. Dissolução de litíases urinárias através da infusão de SEE 25g.mL-1. 

Verificou-se que cada tubo apresentou um perfil de dissolução 

diferenciado. Esse fato pode ser explicado pela composição química de cada 

cálculo renal. A composição química pode levar ao estabelecimento de um 

equilíbrio na solução regido pela solubilidade, que influenciado pelo pH da 

solução, demonstra maior ou menor poder de dissolução para cada matriz de 

cálculo renal. 
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Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 Tubo 5

Massa Inicial 0,0753 0,0408 0,0163 0,01 0,1187

Massa Final 0,0699 0,0394 0,0155 0,0054 0,1111
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Grupo1: Dissolução de Litíases Urinárias por 

infusão de SEE a 25g/mL

* Perda de  
massa em % 
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