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MINHA QUERIDA PEDRA NO 
UNIVERSO DO MEU RIM

Isadora Aventureira1

RESUMO: Ensaio-trabalho-pesquisa artística e interdisciplinar que tra-

ça relações entre a pedra no rim que eu tenho em mim e o universo, 

passando pela formação de planetas, imagiologia médica, cristais, ter-

mos científicos e fatos curiosos que conectam cálculos renais ao cosmos.  

PALAVRAS-CHAVE: Pedra; Rim; Universo.

I

Carrego comigo uma pedra no rim há alguns anos. Meu rim é o universo 

formador, onde a pedra nasceu e cresceu tal qual um planeta nasce e cresce 

no cosmos. Ela é um elemento que me conecta diretamente ao espaço. É um 

cristal que se desenvolve dentro do meu corpo. Este texto vai dizer de pedras 

renais e de corpos celestes e das relações entre eles, desde suas formações, que 

seguem os mesmos princípios, às suas destruições, quando voltam a ser poeira. 

Antecipo que um e outro nascem a partir de partículas que se aglomeram com 

cada vez mais outras para crescer. Portanto, esse texto também é uma pequena 

acumulação de termos científicos, fatos curiosos envolvendo pedras nos rins e 

imagens médicas e astronômicas das quais me apropriei.

1 Isadora Aventureira é artista pesquisadora, graduanda em Artes Visuais/Escultu-
ra na Escola de Belas Artes na UFRJ. Pensa o artista enquanto um personagem e uma 
figura pública, criando narrativas ficcionais e irônicas por meio da própria imagem. A 
aventura de deslocar-se pelo Rio de Janeiro é seu ponto de partida, por isso também 
desenvolve trabalhos que tratam do transporte público como lugar, reinserindo seus 
elementos no espaço com performances e intervenções.
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Imagens de dentro do corpo e do universo sempre foram buscadas e estu-

dadas. E com o avanço da tecnologia vemos cada vez mais longe no espaço, ou 

cada vez mais dentro do próprio corpo. Por conta disso, a aproximação dessas 

imagens não está somente em algumas semelhanças estéticas, mas no desejo 

de encontrá-las e registrá-las, apesar das diferentes formas de captura, usando 

luz, som, ondas eletromagnéticas. A ótica de um endoscópio é semelhante à de 

um telescópio e os resultados e informações que ambos produzem nos fascinam.

Fig. 01: Diagrama planeta-universo pedra-rim, 2020. Fonte: Autoria da artista.

II.

Em 2016, eu acordei e logo depois que levantei comecei a sentir uma dor 

muito forte na região da barriga, um pouco para a esquerda. Achei que era uma 

cólica um pouco mais forte. Tomei remédio e deitei em posição fetal esperando 

passar. Uns 40 minutos se passaram e a dor só piorou. Eu comecei a gemer 

de tão forte que estava. Minha mãe acordou e me encontrou assim, sofrendo. 

Começamos a pensar que poderia ser um cálculo renal.

Em todos os exames de urina que tinha feito na minha vida até então cons-

tava que eu tinha tendência à formação de cristais na urina. Não foi uma grande 

surpresa minha pedra no rim ter nascido. Fui para o hospital, me colocaram no 

soro, fiz um raio X e lá estava ela. Minha querida pedra e sua primeira vez me 

fazendo senti-la pela dor que ela me causava. Fui parar no hospital mais duas 

vezes e já pude dar mais uma olhada nela por ultrassom. A última vez que a vi por 

exame de imagem foi em 2018. Ela ainda era uma micro pedra, não sei se con-

tinua assim ou se cresceu. Mas a última vez que eu a senti foi no início de 2020.
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Figura 2. Print de ureteroscopia com litotripsia a laser e colocação de stent. 

Disponível em: <https://youtu.be/-urxndxfHns>. Acesso em 30 out. 2020.

III.

Pedras nos rins são concreções minerais (KHAN et al, 2016) nos 

cálices e na pelve do rim que ficam livres ou ligadas às papilas renais. 

Pedras que se desenvolvem no trato urinário se formam quando a urina 

se torna excessivamente supersaturada em relação a um mineral, levando 

à formação, crescimento, agregação e retenção de cristais dentro do rim. 

Globalmente, aproximadamente 80% das pedras nos rins são compostas 

de oxalato de cálcio misturado com fosfato de cálcio. Pedras compostas 

de ácido úrico, estruvita e cistina também são comuns. A urina também 

pode se tornar supersaturada com drogas relativamente insolúveis ou seus 

metabólitos, levando à cristalização nos dutos coletores renais. Os cristais 

se agregam e crescem e se tornam pedras. As pedras mantêm uma seme-

lhança com os cristais em sua forma e brilho.
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A formação de cristais sólidos a partir de compostos suspensos na urina lí-

quida supersaturada constitui o fenômeno da nucleação (FERRAZ, 2015). O pro-

cesso se inicia pela interação físico-química entre os diversos sais urinários, que 

se complexam formando um minúsculo núcleo. Esse núcleo tende a aumentar 

de tamanho, pela adição de componentes orgânicos oriundos da degradação 

das próprias células tubulares ou pela adesão de novos cristais formados por 

processo semelhante. Quando esse núcleo cristalino atinge um tamanho crítico, 

e mantidas as condições iniciais de supersaturação urinária, ocorre um cresci-

mento considerável da formação inicial pela adição de novos cristais e debris 

celulares, constituindo a etapa de crescimento do cristal.

Denomina-se agregação (também referido como acreção) o processo 

pelo qual inúmeros cristais ainda em crescimento, todavia solúveis na urina, se 

aderem, formando grandes partículas. Esse talvez seja considerado o mais im-

portante passo para a formação dos cálculos em si, já que cristais isolados não 

permanecem tempo suficiente no sistema tubular para que se fixem às células 

dessa região. Uma vez formado o agregado, este pode aderir ao urotélio e, na 

manutenção de um ambiente urinário supersaturado em cristais, ou com reduzi-

da saturação para substâncias inibidoras, propicia-se um ambiente convidativo 

ao crescimento do cálculo.

Figura 3. Estrutura fina e componentes minerais de cálculos primários em algumas 

próstatas humanas. Fonte: KODAKA et al, 2008.
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IV.

As palavras acreção e agregação são usadas tanto na medicina, nos cam-

pos da urologia e nefrologia, dos quais falo aqui, quanto na astrofísica.

A acreção de planetas terrestres no nosso Sistema Solar tem sido objeto 

de muitos estudos. Entretanto, ainda está longe de ser completamente com-

preendida. O modelo básico de formação de planetas terrestres, geralmente 

chamado planetesimal, considera que a formação passa por três estágios princi-

pais, que se misturam até certo nível (COSTA, 2013).

Primeiramente, partículas microscópicas assentam no plano médio do 

disco, e os grãos de poeira cósmica se agregam e crescem até a formação de 

planetesimais, com tamanho da ordem de quilômetros, através de impactos a 

baixas velocidades relativas de colisão e forças de adesão, e, possivelmente, 

através de instabilidades gravitacionais (LISSAUER, 1993).

Na segunda fase, colisões entre planetesimais em órbitas que se cruzam 

levam ao crescimento de maiores embriões planetários. Neste período, quanto 

maior a massa de um objeto no disco, maior é sua taxa de crescimento, chegan-

do assim a um estágio chamado Runaway. Quando um corpo começa a crescer 

mais que os outros, o seu campo gravitacional se fortalece, permitindo que ele 

agregue cada vez mais planetesimais.

Enquanto isso, esses pequenos corpos continuam alimentando o cres-

cimento dos corpos maiores, até o momento em que os embriões protopla-

netários são massivos o suficiente para perturbar suas zonas de alimentação, 

diminuindo a eficiência de acreção de planetesimais e desacelerando sua taxa 

de crescimento. O resultado final dessa fase é um sistema de embriões planetá-

rios de tamanho e espaçamento aproximadamente comparáveis dentro de um 

enxame de planetesimais.

Na terceira e última fase, o efeito gravitacional de planetesimais começam 

a diminuir com a queda de seus números e os embriões planetários começam a 

se perturbar, os levando gradualmente ao cruzamento de suas órbitas. Planetas 

começam a crescer das colisões entre embriões e a acreção de planetesimais 

restantes. Este processo continua até que apenas poucos objetos sobrevivam, 

formando um sistema de planetas em órbitas estáveis e bem separadas.
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Fig. 04: A geologia e geofísica do objeto Kuiper Belt (486958) Arrokoth.  

Fonte: SPENCER et al, 2020.

V.

Nem todas as pessoas têm predisposição para formar pedras, mesmo 

quando praticam hábitos que as formariam. Outras pessoas têm mais facilidade 

para o recorrente aparecimento de cálculos. Elas são chamadas de formado-

ras de pedra (em tradução livre a partir de stone formers, termo que encontrei 

em muitos dos artigos médicos2). O termo é literal, mas cabe ressaltar que há 

indivíduos com o poder de gerar pedras dentro de si e eu estou entre eles. Em 

um período curto, senti minha pedra e os sintomas que ela me causa três vezes. 

Apesar de já a ter há alguns anos, ainda não consigo acompanhar seu cresci-

mento pelos exames de imagem. Portanto, todas as imagens que uso aqui são 

parte do desejo de ter imagens da minha própria pedra.

2 Um exemplo pode ser encontrado em: <https://kidneystones.uchicago.

edu/4342-2/>. Acesso em 28 out. 2020.



VI.

Meu rim é um lugar fértil, saturado de matéria que se agrupa para formar 

os cálculos, como a poeira interestelar presente em todo o universo cria os cor-

pos celestes aglomerando-se.

Planetas e pedras nos rins apresentam uma temporalidade importante 

na sua formação. Enquanto os planetas têm uma temporalidade mais dilatada, 

as pedras nos rins são mais imediatas quando comparadas a estes. As histórias 

dos planetas já são coisa distante, inalcançável, e a pedra está bem aqui. São 

duas temporalidades tão longínquas, que precisam ser observadas e acompa-

nhadas para aprendermos sobre suas gêneses. Cálculos renais estão presentes 

na humanidade há muito tempo, já foram encontrados na cavidade pélvica de 

múmias egípcias pré-históricas.

A linha do tempo de uma pedra no rim pode durar vários anos, até o 

momento em que ela crescerá demais e terá que ser retirada, para não causar 

danos maiores. Mas até que esse momento chegue, ela pode passar anos sem se 

manifestar nem causar nenhum tipo de sintoma. É uma pedra silenciosa até certo 

ponto, como outras pedras, até nós a percebermos. Ela não tem um movimento 

contínuo no espaço-tempo, como os corpos celestes, até que algum outro corpo 

perturbe seu campo. A pedra renal se move de surpresa para seu dono.

VII.

Há diferentes modos de se desfazer de uma pedra no rim. O mais avan-

çado e não invasivo é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque3. Um 

3 Informações sobre o procedimento disponíveis em: <https://www.ad-

vancedurologyinstitute.com/kidney-stone-surgery-and-removal-procedures/>. 

Acesso em 28 out. 2020
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aparelho, localizado acima da região do corpo da pessoa onde a pedra está, 

emite ondas de choque. Elas atravessam a pele do paciente e tem como foco a 

pedra. Elas fragmentam a pedra em pedaços tão pequenos quanto os grãos de 

poeira cósmica. A poeira cósmica dentro do rim-universo entrará em movimento 

e será eliminada facilmente, passando por todos os canais em direção a saída.

Uma alternativa para pedras maiores ou que não são facilmente fragmen-

tadas por ondas extracorpóreas é a ureteroscopia flexível4. Ela começa com a 

passagem do equipamento de endoscopia, o ureteroscópio, pela uretra, onde 

ele atinge a bexiga e segue em direção ao ureter até a identificação do cálculo 

ou prossegue até o rim, em casos de cálculo renal que a pedra não se moveu 

para o ureter. Uma vez localizada, a pedra é fragmentada com a utilização de 

laser. O laser atinge a pedra e a fragmenta, aos poucos ela vai revelando seu 

interior e sua feitura. Os fragmentos maiores podem então ser retirados com 

auxílio de pinças ou cestas especiais.

Na ficção científica já é imaginada a destruição de planetas por lasers. 

Em Star Wars: Uma Nova Esperança, vemos a Estrela da Morte, uma estação 

espacial bélica projetada para destruir planetas com um raio laser5. Quando 

o planeta é destruído ele se fragmenta em uma grande explosão e a poeira 

interestelar é liberada. A curiosa virada é que o laser é alimentado por energia 

vinda de cristais kyber (um tipo de cristal fictício), que também dava energia aos 

famosos sabres de luz.

Para Gaston Bachelard, cristais estão ligados ao celestial, “O mineral atrai 

verdadeiramente o astral”. “Quando a luz da pedra é menos suave, quando a 

pedra cintila, é a participação estelar que se precisa e não mais a participação 

celeste” (BACHELARD, 2013, p. 242). E a pedra renal brilha quando a vemos 

pelo endoscópio. Acredito que a dor que a pedra causa se movendo é sua 

maneira de chamar o cosmos. Estará aí uma nova maneira de pensar as pedras 

nos rins, que tantos astronautas desenvolvem no espaço?

4 Informações sobre a cirurgia disponíveis em: <https://uromed.com.br/

perguntas-e-respostas/o-que-e-ureteroscopia>. Acesso em 28 out 2020.

5 Star Wars Episódo IV: uma Nova Esperança, 1977. Direção: George Lucas.



46

Fig. 05 e 06: Print de Ureteroscopia flexível e laser dusting de pedra 

renal de 8 mm. Disponível em: <https://youtu.be/6N4hz8NR6e0>. 

Acesso em 28 out. de 2020

VIII.

Em novembro de 1982, o cosmonauta Anatoly Berezovoy6, 

a 475 quilômetros acima da superfície da Terra na estação espa-

cial Salyut 7, começou a sentir uma forte dor no lado esquerdo 

(como a minha). Temendo que o cosmonauta estivesse sofren-

do de apendicite, o programa espacial soviético começou a se 

6 História de Anatoly Bezenovoy e informações sobre cálculos 
renais em astronautas disponíveis em: <https://www.the-scientist.com/
notebook/space-rocks-40934>. Acesso em 26 out. 2020>.
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preparar para uma evacuação cara de emergência. Mas quando eles 

estavam prestes a lançar o resgate, Berezovoy expeliu uma pequena 

pedra e seus sintomas desapareceram.

Esse episódio ainda serve como um forte aviso dos desafios mé-

dicos únicos que os viajantes espaciais enfrentam. E é por conta disso 

que a NASA está fornecendo investimento para um novo procedimento 

indolor e não invasivo que aproveita a tecnologia de ultrassom para 

mover cálculos renais.

Astronautas têm riscos altos de desenvolver pedras nos rins por-

que as forças gravitacionais que estimulam a deposição e construção de 

ossos não são ativos em ambientes de microgravidade. Como resultado 

os ossos se desmineralizam, liberando cálcio, fosfato e outros sais na 

corrente sanguínea. Esses sais por fim se concentram nos rins, onde 

eles cristalizam e se tornam pedras.

A nova tecnologia que está sendo desenvolvida é a FUS¹¹ (Fle-

xible Ultrasound System). Uma sonda transdutora pressionada na pele 

do paciente usará a força de ondas sonoras para construir uma gaiola 

de pressão ao redor da pedra e assim movê-la e guiá-la para fora do 

rim¹². Lembra-nos o raio trator (tractor beam), um dispositivo conhecido 

na ficção científica, que atrai, levita e move outros objetos. Essa nova 

forma de tratamento será usada na Terra e no espaço, nos astronautas 

formadores de pedras. Isso possibilitará viagens no espaço mais longas.
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Fig. 07: Viabilidade de métodos de ultrassom de formação de feixe não linear para 

caracterizar e dimensionar cálculos renais. Fonte: HSI et al, 2018.

IX.

Não só astronautas, eu e outras pessoas somos formadores de pedra. Mi-

chelangelo também o era¹³ e sua pedra foi muito bem documentada em cartas à 

família e aos amigos, como a minha está sendo nesse texto. Ele não bebia qual-

quer outra água, se não a água de uma fonte em Viterbo, que lhe foi prescrita.

Michelangelo sofreu com cálculo renal durante o resto de sua vida. Ele 

tinha conhecimentos profundos da anatomia humana e usava-os em suas obras. 

Na Capela Sistina, na pintura A separação da Terra e da Água, é possível ver a 

forma de um rim no manto do criador. Esse trabalho está longe de ser o primei-

ro, e provavelmente também não será o último, que surge a partir do convívio 

com uma pedra no rim.
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Fig. 08: A separação da Terra e da Água, Michelangelo, 1511. Disponível em:  

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Earth_Water%27s_separation.jpg>.  

Acesso em 30 out. de 2020

X.

Não posso deixar de citar a formação de cristais no cosmos. Diamantes 

são abundantes no espaço. Eles existem dentro de planetas, em partículas de 

poeira interestelar, em meteoros e até algumas estrelas são feitas de diamantes. 

Eles podem ser de diferentes tamanhos, o menor estando na unidade do nanô-

metro e o maior formando milhares de quilômetros no núcleo de estrelas anãs 

brancas. Eles também têm origens diferentes.

Os diamantes maiores, que são parte de meteoros, geralmente no tama-

nho de micrômetros, são produzidos por eventos de choque durante impactos 

terrestres ou asteroidais. Eles também podem ser formados em seus corpos de 

origem, em condições semelhantes às da formação de diamantes terrestres (alta 

temperatura, alta pressão). Os menores diamantes, chamados nanodiamantes, 

descobertos nos meteoritos mais primitivos, são cristais do tamanho de 1 a 3 

nanômetros, contendo entre 60 e 1100 átomos de carbono. Eles são de origem 
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extra-solar e podem ser distinguidos dos do nosso Sistema Solar 

pelos índices de isótopos de gás nobres.

Além disso, chove diamante em Júpiter, Saturno, Netuno 

e Urano.

XI.

Pedras nos rins também têm uma relação direta com a 

água, assim como outras pedras. A água ajuda a pedra renal a 

passar, ser expelida, e, dependendo de outros fatores do or-

ganismo, evitar que novas pedras se formem. A água também 

movimenta as pedras em rios e desgasta-as, o que conhecemos 

como erosão. E há um tipo especial de pedra no rim que tem 

outra ligação com a água. Chama-se cálculo coraliforme7, porque 

possui o formato de coral. Ele é basicamente a impressão da par-

te interna do rim e cresce tomando sua forma, desenhando seu 

negativo, ocupando suas cavidades, os cálices e as papilas. Em 

inglês essas pedras são chamadas de staghorn8, porque também 

lembram chifres de veado. Se não for tratado, este cálculo pode 

levar à destruição do rim.

A maior pedra já retirada de alguém era uma coraliforme 

de 13 centímetros em seu maior lado, registrada no Guinness 

World Record9.

7 Disponível em: <https://www.strattner.com.br/blog/categorias/trata-

mento-nao-invasivo/calculo-renal-em-adultos.asp>. Acesso em 24 out. 2020.

8 Disponível em: <https://www.uofmhealth.org/health-library/st-

s15222#sts15222-sec. Acesso em 24 out. 2020>.

9 Informação disponível em: <https://www.guinnessworldrecords.com/

world-records/largest-kidney-stone. Acesso em 26 out. 2020>.
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Fig. 09: Cálculo coraliforme em nefro-litotomia perctânea. Fonte: <https://www.drjos-

choeman.com.au/perctaneous-nephro-lithotomy-pcnl/>. Acesso em 31 out. de 2020

XII.

A minha pedra ainda pode estar crescendo, ou outras pedras se forman-

do ao seu redor na sopa primordial que é meu rim. Eu posso viver a vida toda 

com ela, como Michelangelo, ou um dia posso perdê-la. Eu sei que posso co-

meçar a sentir a dor a qualquer momento, por mais que tente evitá-la. A pedra 

no meu rim ainda carrega a instância de ser um problema. Admito que já quis 

que ela saísse, não só para evitar aflições, mas também para poder guardá-la de 

outra forma que não em mim, mas à vista. É também como uma pérola, feita de 

coisas que não deveriam se juntar ali, ainda guardada no fundo do meu corpo. 

Para Bachelard “a imagem da pedra preciosa se escreve. Escreve-se mais do 
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se vê. Haverá realmente necessidade de ver, de ter visto?” (BA-

CHELARD, 2013, p. 254). O filósofo afirma depois de citar vários 

textos da literatura que tratam e descrevem pedras e cristais.

As imagens exercem um “fascínio mágico” (FLUSSER, 

1985, p. 11), especialmente estas imagens de coisas que natural-

mente não veríamos. A maneira de formação de alguns corpos 

celestes e alguns tipos de pedras renais ainda não é completa-

mente compreendida, mas hoje temos imagens antes inalcan-

çáveis, tanto de dentro do corpo quanto do cosmos, que nos 

ajudam a entender origens, formações, matérias. Imagens que 

se tornam parte fundamental da história contada. Como Jan de 

Doot10 que retirou sua própria pedra num ato arriscado, cobriu-a 

de ouro para guardá-la e foi pintado em um retrato segurando a 

pedra em uma mão e a faca usada na outra11.

Eu bebi muita água e senti dores imaginárias durante a 

feitura dessa pesquisa e texto. Vou sentir um aperto na barriga 

toda vez que olhar para o céu ou me deparar com a imagem de 

um planeta quando estiver navegando na internet.

10 Disponível em: <https://historycollection.com/man-removed-
-bladder-stone/2/>. Acesso em 31 out. 2020.
11 Portrait of Jan de Doot por Carel van Savoyen. Disponível em: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Doot#/media/File:Carel_van_
Savoyen_-_Jan_de_Doot.JPG>. Acesso em 31 out. 2020.
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