
Jantar fora 
com segurança
Guia para pacientes com insuficiência renal
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a maioria das pessoas gosta de comer fora de casa. este guia 
contém sugestões para tornar o jantar prazeroso — mesmo com a 
dieta especial do paciente. o paciente deve começar conhecendo 
bem sua dieta e pedindo algumas sugestões e orientações para 
o nutricionista. Se o paciente tiver restrições para sódio, potássio, 
fósforo ou proteína, este folheto ajudará a tomar decisões adequadas 
com base nas necessidades específicas da dieta. 

Planejar com antecedência

o paciente que pretende jantar fora deve planejar o café da manhã 
e o almoço de forma compatível. deve restringir as quantidades e 
alimentos com alto teor de sódio e potássio durante o dia. deve 
telefonar antecipadamente para saber como é o menu e como os 
alimentos são preparados. deve explicar que está seguindo uma 
dieta especial. atualmente, muitos restaurantes possuem Web sites, 
onde disponibilizam seus menus.

o paciente deve escolher um restaurante onde seja mais fácil selecionar 
alimentos que se enquadram melhor na sua dieta. Restaurantes onde 
os pratos são preparados na hora são os mais adequados. a equipe 
do restaurante está acostumada com pedidos especiais de alimentos 
ou métodos de preparo. eventualmente, alguns preferem que o cliente 
telefone com 24 horas de antecedência para fazer os preparativos. 

Escolha dos pratos

o paciente deve ler o menu com atenção. deve pedir explicações 
sobre aspectos que não forem bem compreendidos. Pode fazer 
solicitações especiais sobre a forma como os pratos são preparados 
ou servidos. deve avaliar a possibilidade de dividir o prato principal 
com um amigo ou membro da família. 

Exemplos de solicitações especiais

Para temperos de saladas, molho de carne ou molhos em geral: “...em 
separado”.  Para entradas grelhadas, fritas ou assadas: “sem sal”. Para 
pratos asiáticos: “...sem GMS (glutamato monossódico)”. Para sanduíche 
ou hambúrguer: “...sem queijo”. “Mostarda e ketchup separados”.
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Cuidados com proteínas

Se a dieta específica inclui restrição à proteína, o paciente deve 
solicitar meia porção de pratos que contenham carne, frango, peixe 
ou queijo. Pode-se dividir o prato principal com a companhia do 
jantar. outra opção é levar para casa uma parte do prato principal 
em embalagem própria. 

o paciente não deve esquecer que a proteína é encontrada em 
molhos com queijo e cremes; pratos preparados com leite, castanhas 
e ovos; e ainda em alimentos vegetarianos que contenham feijões ou 
lentilhas secos. 
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Ovos, cozidos conforme o pedido Carnes ou peixe em conserva 
ou salgados, como presunto, 
embutidos, defumados e bacon 
canadense. Limitar o bacon a 2 
tiras, ocasionalmente

Melhores opções

Omeletes com legumes com baixo 
teor de potássio, como cogumelos 
ou abóbora 

Omeletes com queijo ou com as 
carnes acima citadas; sanduíches 
fast-food, tortillas

Torradas, roscas, bolinhos ingleses, 
croissants, bolinhos comuns ou de 
frutas 

Biscoitos e bolinhos de farelo

Panquecas, bolos, rabanada Batatas cortadas ou picadas e fritas

Frutas e sucos com baixo teor de 
potássio como molho ou suco de 
maçã 

Frutas e sucos como suco de laranja 
ou metade de toranja fresca

Cereais quentes e frios Cereais de farelo e granola com 
castanhas, sementes e germe de 
trigo 

Donuts, massa dinamarquesa, 
doces 

Massas contendo chocolate, coco 
ou caramelo

Opções não interessantes

Café da manhã

Diretrizes para alimentos e pratos específicos 

Café da manhã: o café da manhã é uma das refeições mais 
fáceis para se comer fora. a maioria dos restaurantes oferece café da 
manhã à la carte. 

Margarina, geléia, mel, canela, 
açúcar e calda 

Molho de carne
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Bebidas: 

 
SuGeStÃo: Convém economizar os líquidos durante o dia para 
poder ingerir mais quando estiver comendo fora. 

n Planejar a quantidade de líquido que se deve tomar durante a 
refeição. 

n Planejar quando se pretende tomar a bebida: antes, durante ou após a 
refeição. Recusar ofertas em outros momentos. 

n escolher bebidas com baixos teores de potássio e fósforo. (Solicitar 
orientações detalhadas ao nutricionista.) 

n Não deixar que o copo ou xícara seja novamente enchido. Pedir 
bebidas por copo em vez de jarra. 

n espremer limão na água para ajudar a aplacar a sede. 

n Virar o copo ou a xícara para baixo para que não seja enchido 
novamente ou pedir para retirá-lo. 

n Colocar o copo ou a xícara longe do prato após terminar a refeição 
para evitar que seja enchido novamente. 

Aperitivos misturados com club soda, 
refrigerante de gengibre, tônica ou 
refrigerantes (exceto colas) 

Aperitivos misturados com suco de 
fruta, suco de tomate, aperitivo de 
legumes, leite, creme ou sorvete

Melhores opções

Vinho, tinto ou branco, se o 
potássio estiver sendo considerado 
(substituto para uma fruta) 

Cerveja

Refrigerantes que não sejam tipo 
coca-cola, Pepsi-cola ou similares, 
Seven-Up ou com laranja, guaraná, 
soda limonada

Qualquer cola

Chá gelado ou café Chocolate, leite, milk-shakes, 
misturas de chocolate

Opções não interessantes

Bebidas

Limonada, suco de lima, água Bebidas com suco de laranja, suco 
de tomate, suco de legumes
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Aperitivos: 
n Preferir produtos frescos e simples para evitar muito sal ou líquido antes 

da refeição. 

n aperitivo com alto teor de proteína podem fazer o papel de prato 
principal. Porções são normalmente menores e mais baratas. alguns 
exemplos estão relacionados abaixo, variando conforme o tipo de 
restaurante. 

Balcão de saladas: 
n as saladas aparecem muitas vezes na lista de aperitivos. usar as frutas, 

legumes e verduras permitidas para essas opções. 

n Solicitar que o molho seja servido em separado para ser possível 
controlar a quantidade. Óleo e vinagre são sempre boas escolhas 
para o tempero. o paciente pode levar seu próprio tempero com 
baixo teor de sódio. limão ou suco de lima espremido generosamente 
sobre a salada pode substituir integralmente o tempero da salada. 

n Se não for informado no menu, perguntar ao garçom quais legumes, 
verduras ou frutas fazem parte da salada. Muitas vezes elas são 
preparadas individualmente e é possível fazer solicitações especiais. 
alguns exemplos aparecem na página 7. 
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Salada de verduras e legumes: 
alface, couve, beterraba, couve-
flor, aipo, pepino, nabo, cebola, 
ervilha, rabanete, couve de 
bruxelas, pimentão 

Espinafre, tomate, abacate, 
alcachofra, feijões, grão de bico, 
sementes, castanhas

Melhores opções

Salada de repolho Salada de batata

Salada de beterraba Salada de três feijões

Salada de macarrão, salada de 
talharim 

Salada grega com azeitona, salada 
de azeitona, condimentos, picles

Opções não interessantes

Saladas

Xícara ou salada de frutas: mistura 
de frutas em lata, pêssegos em lata 

Salada com melão, laranjas, 
pêras, abacaxi fresco ou em lata, 
tangerina, bananas, kiwi,  
frutas secas

Saladas de gelatina (pura ou com 
frutas, legumes e verduras com 
baixo teor de potássio
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Salada césar, com frango ou 
camarão 

Ricota, fondue de queijo, outros 
pratos de queijo, anchovas

Melhores opções

Torta de milho com frango, carne 
de porco ou bife 

Pastelão, espeto de queijo

Torta de caranguejo, moluscos no 
vapor, lula frita, maioria dos pratos 
com camarão 

Ostras

Salada de caranguejo Tortilla com queijo, pele de batata

Opções não interessantes

Aperitivos

Salada verde com carne ou peixe 
ou salada do chefe sem presunto ou 
queijo (solicitar molho separado) 

Fígado moído ou patê; carne, 
peixe ou ave salgada ou 
defumada tal como presunto, 
salmão ou peru defumado; sopa, 
caldo de carne ou consomê

Outros: almôndega; asa de 
frango; bolos ou pastéis de 
carne (sem imersão em molho); 
abobrinha frita, cogumelo ou 
rodelas de cebola

Entradas
n Porções servidas em restaurantes podem ser muito maiores do que 

normalmente se come em casa. ao comer fora, deve-se avaliar uma 
quantidade próxima ao que normalmente se utiliza. levar o excesso 
para casa ou dividir o prato com o acompanhante. 

SuGeStÃo: Noventa gramas de carne, peixe ou frango cozido 
eqüivalem ao tamanho de um baralho de cartas. ou, se o paciente 
costuma pesar porções de carne em casa, pode compará-las com sua 
mão e utilizar esta como um guia quando comer fora de casa. 

n Pratos grelhados são boas opções porque é possível explicar como 
devem ser preparados. 

n Pedir para não adicionar sal no cozimento. 
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n Pedir que molhos de carne ou molhos em geral sejam servidos em 
separado. 

n evitar pratos mistos ou comidas cozidas, que normalmente contêm altos 
teores de sódio e fósforo. 

n Remover a pele das aves e qualquer crosta em alimentos fritos para 
reduzir o teor de sódio. 

n É recomendável NÃo adicionar molho para bife, molho inglês, molho 
de soja ou molho apimentado devido ao alto teor de sódio. 

n Suco de limão ou de lima e vinagre se tornam bons temperos e 
realçam o sabor natural dos alimentos. a pimenta do reino trará sabor 
para o alimento sem estimular a sede. 

Carne bovina (bifes assados 
ou grelhados, hambúrguer sem 
queijo, sanduíches de assado de 
costela ou rosbife temperado), 
frango (assado, frito, grelhado 
ou tostado), perna de carneiro, 
costeletas de carneiro, vitela, bolo 
de carne moída

Melhores opções

Peixe ou frutos do mar (grelhado, 
cozido no vapor ou escaldado)

Opções não interessantes

Entradas

Pratos mistos, ensopado de carne 
bovina ou carneiro, fígado e 
cebolas, alimentos em conserva 
ou salgados (presunto, carne de 
boi enlatada, lingüiça, presunto 
italiano, chouriço)

Sopa de peixes, ostras, lagosta, 
salmão defumado

Espetinhos de frutos do mar ou 
carne

Molhos (especialmente queijo ou 
tomate), molho de carne

Fajitas (carne marinada), tortilla de 
milho com carne ou frango (sem 
queijo nem tomate)

Pratos com feijão, feijão com 
pimenta, carne com pimenta

Omeletes com legumes e verduras 
permitidos e molho em separado

Omeletes com bacon, queijo, 
presunto, lingüiça

Sanduíches (pedir sem queijo): 
rosbife, frango, ovos, peru, rosbife 
ou peru temperado, sanduíche de 
frutos do mar frescos

Queijo tostado, 
bacon+alface+tomate, hambúrguer 
com bacon, salada de atum 
(enlatado)
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Acompanhamentos: 

Quanto mais o paciente se familiarizar com a dieta, mais fácil será 
escolher os pratos adequados. É recomendável fazer uma revisão da 
lista de alimentos antes de sair. 

n escolher alimentos com amido e 
frutas, legumes e verduras que tenham 
baixos teores de potássio, como arroz, 
macarrão ou ervilha. 

n Pedir um substituto no menu, se 
necessário. 

n Pedir que molhos sejam eliminados ou 
servidos em separado. 

SuGeStÃo: Para ampliar as opções, deve-
se durante o dia evitar frutas, verduras e legumes com alto teor de potássio 
antes de sair para comer fora. 

Macarrão, macarrão com molho 
verde italiano, salada de macarrão

Melhores opções

Arroz cozido no vapor, arroz com 
carne, arroz com ervilha

Opções não interessantes

Acompanhamentos

Espaguete em molho de tomate

Inhame, batata doce, arroz frito, 
batata inglesa

Pão crocante, pão comum e 
pãozinho sem sal

Feijão de forno ou assado, feijão 
frito (refrijoles)

Verduras e legumes com baixo teor 
de potássio, como aspargo, couve, 
cenoura cozida, milho, beringela, 
ervilha, abobrinha, espiga de 
milho, salada de repolho, salada 
de alface

Verduras e legumes com alto teor de 
potássio, como tomate, espinafre, 
couve manteiga, alcachofra, bolota, 
abóbora, etc.

Verduras e legumes com alto teor 
de sódio como chucrute, picles de 
legumes
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Sobremesas: 
n Solicitar uma descrição detalhada da sobremesa. escolher uma 

sobremesa de preparo simples para evitar fósforo e potássio "ocultos". 

n opções de chocolate, ricota, sorvete ou castanhas contêm teores muito 
mais altos de potássio e fósforo. deve-se evitá-las, dividir com um amigo 
ou apenas comer uma pequena quantidade. 

n lembrar que sobremesas como sorvete de fruta, gelatina e sorvete à 
base de água contam para a necessidade diária de líquido. 

n doces podem ou não ser recomendados. Seguir sempre a orientação 
do nutricionista, que está mais familiarizado com as necessidades 
individuais do paciente. 

 

Doces, tortas e bolos em geral 
podem ter cobertura de chantilly e 
frutas com baixo teor de potássio

Melhores opções

Biscoitos de açúcar, wafer de 
baunilha, biscoitos de creme de 
limão e manteiga

Opções não interessantes

Sobremesas

Bolos com muito chocolate, 
coco, frutas secas ou castanhas, 
cenoura, mousse de chocolate, 
bolo de chocolate alemão ou com 
frutas

Brownies, chocolate, biscoitos de 
amêndoa e coco, snickerdoodles 
(bolinhos com canela)

Sorvetes de fruta e sorvetes à base 
de água

Sorvetes de creme e iogurte 
congelado

Sobremesas de frutas com baixo 
teor de potássio como frutas 
em bagas, torta de morango, 
sobremesas de gelatina

Frutas com alto teor de potássio 
como bananas, laranjas e kiwi

Bolo do tipo creme de banana, 
creme de chocolate, coco, carne 
moída, pecam, abóbora, batata 
doce ou bolo de queijo

Bolo, torta de fruta ou bolo de fruta 
de maçã, mirtilo, cereja, suspiro de 
limão ou morango
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Lembrar de tomar o quelante de fosfato (também 
denominado quelante de fósforo) com a refeição. 
Lembrar de levá-lo e manter um no carro para que fique 
sempre facilmente disponível. 

Restaurantes especializados e de cozinhas típicas

uma característica interessante de comer fora é conhecer pratos 
típicos e regionais. oriente-se pelas seguintes sugestões para escolher 
com sabedoria. 

CHINESA  Cuidado: Pode conter alto teor de sódio. 

n Solicitar sem GMS (glutamato monossódico), molho de soja ou 
de peixe no preparo do alimento. (o menu pode conter essas 
informações.) 
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n evitar restaurantes que cozinham em grandes quantidades; procurar 
aqueles que preparam os alimentos individualmente. É possível telefonar 
antes para se obter essa informação. 

n evitar adição de molho de soja no alimento após ser servido. a maioria 
dos restaurantes chineses fornecem um óleo de pimenta temperado. ele 
pode ser adicionado para tornar o alimento mais saboroso. 

n Sopas servidas com a carne contêm geralmente alto teor de sódio e 
podem adicionar peso de líquido não desejado.

n escolher verduras e legumes com baixo teor de potássio como ervilhas, 
vagem, castanha portuguesa, broto de soja e bok choy (repolho 
chinês). Pedir frutas e legumes fritos que não são servidos em molhos 
pesados. 

n o arroz no vapor é mais autêntico e contém menor teor de sódio que 
o arroz frito. 

n o chá muitas vezes é servido em um bule na mesa. Controlar a 
quantidade colocada na xícara para controlar o ganho de peso com 
líquido.

n Saboreie o biscoito da sorte sabendo que fez as melhores escolhas.

FRANCESA  Cuidado: Pode conter alto teor de fósforo. 

n os restaurantes franceses normalmente utilizam ingredientes frescos, mas 
podem acrescentar grandes quantidades de manteiga e creme. 

n Procurar evitar os alimentos preparados em molhos de queijo ou creme. 
um cuidadoso questionamento ao garçom pode ajudar a tomar as 
decisões. 

n escolher frutas, verduras e legumes com baixo teor de potássio e evitar 
batatas fritas e maçãs fritas com alto teor de potássio. 

n o pão francês é uma boa opção, com baixo teor de sódio, potássio e 
fósforo. a manteiga servida é normalmente "adocicada" ou sem sal. 

n Selecionar um vinagrete simples e leve para molho da salada. 

n Sobremesas são sempre um ponto alto. Pedir sorvetes à base de água 
(contar como líquido), bolos, merengues ou frutas, como ameixas, frutas 
em bagas ou cerejas, que não façam parte de molhos de cremes 
pesados e nem cobertos com chocolate. 
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MEXICANA  Cuidado: Pode conter alto teor de potássio. 

n deixar de lado frituras e molhos colocados à mesa assim que se senta. 
economize o sódio e o potássio para a refeição. 

n Pedir à la carte ou selecionar entradas que não sejam servidas com 
feijões ou arroz espanhol. algumas refeições interessantes são tacos, 
tostadas e fajitas. 

n Prestar atenção aos molhos (salsas) utilizados. a salsa verde é um 
molho verde, mas feito com tomates. as salsas feitas com pimentas chili 
sem tomates constituem as melhores opções. lembrar que a guacamole 
é feita com abacate, que contém alto teor de potássio. 

n as tortillas são bons substitutos dos pães. devem ser apreciadas! 

n Para sobremesa, existe o flan como substituto para laticínios ou 
qualquer opção da fantástica variedade de bolos, que são boas 
opções porque contêm baixos teores de potássio e fósforo. os bolos 
contêm alto teor de gordura saturada e, por isso, deve-se utilizar em 
porções moderadas. 

INDIANA ASIÁTICA  Cuidado: Pode conter alto teor de fósforo. 

n os pratos indianos freqüentemente são vegetarianos. embora seja 
preferível evitar os pratos com feijão, existem muitos outros pratos 
deliciosos para escolha. 

n Pode-se apreciar a experiência de sabores diferentes. Preparados de 
masala, tandoori e curry estão amplamente disponíveis em menus com 
entradas de frango ou de verduras e legumes. 

n É importante perguntar quais verduras e legumes estão presentes nos 
pratos e escolher os com menores teores de potássio. deve-se pedir 
ao nutricionista uma relação de verduras e legumes com baixo teor de 
potássio e os que devem ser limitados. (Veja o panfleto da National 
Kidney Foundation denominado Potassium and Renal Diet (Potássio e 
dieta renal).) 

n o iogurte é muitas vezes servido como acompanhamento ou dentro de 
um acompanhamento, mas deve-se lembrar que se trata de um laticínio 
e que contém alto teor de fósforo. 

n uma ampla gama de pães indianos, em variedades fritas, assadas ou 
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tostadas, é servida com a maioria dos pratos ou está disponível para 
serem pedidos separadamente. 

n a maior parte das sobremesas contém leite ou leite em pó na receita e 
terá um alto teor de fósforo. deve-se lembrar de tomar o quelante de 
fosfato. 

ITALIANA  Cuidado: Pode conter alto 
teor de potássio. 

n deve-se tomar cuidado com o 
aperitivo de antepasto que contém 
lingüiça salgada e legumes e 
verduras em picles ou marinados. 
esses alimentos podem desviar a 
refeição para um início salgado e 
com alto teor de gordura. também se deve dispensar a minestrone que 
contém alto teor de sal e potássio. 

n Pedir um molho à base de óleo e vinagre para a salada. 

n o pão italiano é uma boa opção de pão. Mergulhar o pão no 
azeite de oliva é uma alternativa saudável a cobri-lo com manteiga 
porque o azeite de oliva contém gorduras saudáveis para o coração 
em comparação com a grande quantidade de gordura animal da 
manteiga. 

n Molhos de tomate não constituem uma boa escolha. as massas são 
servidas com muitos outros molhos não baseados em tomates. Caso 
opte por uma massa com molho de tomates, pedir que o molho seja 
servido em separado. limitar queijos e molhos brancos. 
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n Se for escolhida a pizza, pedir com cobertura leve ou vegetariana, 
e pedir que o molho de tomate e o queijo sejam utilizados em 
pequena quantidade. É recomendável evitar pizzas de calabresa ou 
lingüiça, que contêm alto teor de sódio. outras coberturas disponíveis 
contemplam frango ou peixe, ambas boas opções. 

n uma colher de sopa de queijo parmesão ou romano ralado pode 
ser usada para realçar o sabor. Pimenta picada pode ser usada com 
liberdade. 

n Sorvetes italianos são boas opções de sobremesa, e devem ser 
contados como líquido. 

JAPONESA  Cuidado: Pode conter alto teor de sódio. 

n evitar sopas salgadas, como misô, servidas no início da refeição. 

n Solicitar sem GMS (glutamato monossódico) e evitar molho de soja. 

n o sushi pode ser uma boa opção porque as porções são pequenas. 
evitar opções com peixe cru porque podem expor o paciente a 
infecções de parasitas. outros sushis disponíveis contêm pepinos e 
camarão, caranguejo ou enguia cozida. 

n Recomenda-se o yakitori, ou comida grelhada em espetos em fogo 
de carvão. alimentos fritos em massa de tempura são boas opções 
quando não mergulhadas em molhos com alto teor de sódio. 

n o tofu, ou coalhada de feijão de soja, é utilizado normalmente na 
cozinha japonesa. ele é substituído por carne na dieta renal. Ficar 
atento pois o cozimento freqüentemente conta com molho de soja para 
adicionar sabor. 

n as churrascarias japonesas oferecem boas opções de carne grelhada 
e verduras e legumes, mas as porções podem ser grandes. 

n o sorvete de chá verde é uma sobremesa popular e é substituto do 
leite. 

OUTRO Cuidado: Pode conter alto teor de sódio, potássio e fósforo. 

n Carnes salgadas e em conserva, como presunto, lingüiça, bacon e 
carne de porco salgada, devem ser evitadas. o bacon e a gordura de 
bacon são utilizados extensivamente no cozimento. 
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n Miúdos, como tripas de porco, contêm teor de fósforo mais alto do que 
cortes de carne de músculo. limitar ao uso ocasional. 

n Feijões secos e feijão fradinho contêm altos teores de fósforo e 
potássio. deve-se limitar o uso a pequenas porções (1 ou 2 colheres 
de sopa). 

n Verduras e espinafre cozidos são populares. ambos contam com alto 
teor de potássio. Folhas de mostarda contém um teor de potássio um 
puoco mais baixo. 

n tortas de inhame e de batata doce contêm alto teor de potássio. 

n as melhores opções são frango frito (com a pele removida), milho, 
vagem ou quiabo, alface murcha, broa de milho, manteiga e torta de 
batata doce (fatia pequena). deve-se aproveitar, mas sem esquecer os 
quelantes de fosfato. 

FAST-FOOD LANCHONETES

a alimentação em restaurantes fast-food não é impossível. exige, 
porém, alguns cuidados e planejamento. embora muitos produtos de 
fast-food sejam pré-salgados, podem existir alguns itens que sejam 
preparados sem sal. É possível também descartar os condimentos com 
alto teor de sódio, como molho para churrasco ou de soja, e limitar 
outros, como o ketchup, a uma embalagem. 

Muitos restaurantes fast-food fornecem informações das características 
nutritivas onde é possível saber o teor de sódio e potássio. o 
nutricionista renal também pode fornecer essas informações e explicar 
as quantidades específicas de sódio e potássio permitidas na dieta. 
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Hambúrguer de tamanho normal 
e pequeno

Melhores opções

Sanduíches de rosbife ou peru

Opções não interessantes

Fast-food

Hambúrguer ou cheesebúrguer de 
tamanho grande, super ou king-
size

Sanduíches com bacon, molhos ou 
queijo

Sanduíches de frango grelhado 
ou assado. Salada de atum ou de 
frango.

Sanduíches de frango frito ou 
empanado, bolinhos ou tiras de 
frango

Rodelas de cebola sem sal Batatas fritas em diversos formatos, 
batatas assadas, salada de batata, 
feijão em molho de tomate

Alimentos com alto teor de potássio 
do buffet de saladas ou picles; 
limitar tomates 

Saladas de alface, repolho ou 
talharim

Milk-shakes e refrigerantes de colaRefrigerantes que não sejam de 
coca-cola, Pepsi-cola ou similares, 
limonada, chá e café, água
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outros folhetos da série de nutrição da National Kidney Foundation: 

n Nutrition and Chronic Kidney Disease (Nutrição e Insuficiência Renal 
Crônica) (11–50–0135)

n Nutrition and Hemodialysis (Nutrição e hemodiálise)  
(11–50–0136)

n Nutrition and Peritoneal Dialysis (Nutrição e diálise peritonial) 
(11–50–0140)

n Nutrition and Transplantation (Nutrição e transplante)  
(11–10–0404)

Consulte também o Web site da National Kidney Foundation, em 
www.kidney.org, para obter mais informações sobre características 
alimentares nos seguintes tópicos: 

n Phosphorus and Renal Diet (Fósforo e dieta renal)

n Potassium and Renal Diet (Potássio e dieta renal)

n Sodium and Renal Diet: How to Spice Up Your Diet (Sódio e dieta renal: 
como melhorar o tempero da dieta) 
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Educação pública

Um resumo para redução e cuidado de risco de IRC

Em    risco

ESTÁGIO 1
Problema nos rins com

função renal normal ou 

ESTÁGIO 2
Problema nos rins com
função renal branda  

ESTÁGIO 3
Função renal
moderada   

ESTÁGIO 4
Função renal

grave   

ESTÁGIO 5
Falência

renal

As caixas de cor laranja indicam o escopo do conteúdo direcionado nesse recurso.
TFG = Taxa de filtração glomerular; T = Transplante de rim; D = Diálise

TFG 130 90 60 30 15 0
 T T T T T D

Mais de 20 milhões de americanos – um em cada nove adultos – sofrem de insuficiên-
cia renal crônica e a maior parte nem mesmo sabe disso. Mais outros 20 milhões 
estão sob grande risco. A National Kidney Foundation (Fundação Nacional do Rim), 
uma importante organização voluntária de saúde, procura prevenir doenças do rim 
e trato urinário, melhorar a saúde e o bem-estar de pessoas e famílias afetadas por 
essas doenças e aumentar a disponibilidade de órgãos para transplante. Por meio 
de suas afiliadas em todo o país (EUA), a fundação realiza programas de pesquisa, 
treinamento profissional, serviços para pacientes e comunidade, educação pública e 
doação de órgãos. 

11–10–1207


