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Kidney Disease Outcomes Quality Initiative da National 
Kidney Foundation (NKF-KDOQITM) (Iniciativa de 
Qualidade em Resultados com Insuficiência Renal da 
Fundação Nacional do Rim)
a Kidney disease outcomes Quality initiative da National Kidney 
Foundation (NKF-KdoQitM) (iniciativa de Qualidade em Resultados com 
insuficiência Renal da Fundação Nacional do Rim) está desenvolvendo 
diretrizes de prática clínica para melhorar os resultados para os pacientes. 
as informações neste folheto se baseiam nas recomendações dessas 
diretrizes. as diretrizes não se destinam a definir um padrão de assistência 
e sim fornecer informações e auxiliar o médico ou a equipe de assistência 
médica a tomar decisões sobre o tratamento do paciente. as diretrizes 
estão disponíveis para o médico e para a clínica. Se o paciente tiver 
dúvidas sobre essas diretrizes, deve conversar com o médico.   

Estágios da Insuficiência Renal Crônica (IRC)
em fevereiro de 2002, a National Kidney Foundation publicou 
diretrizes de atendimento clínico para a insuficiência renal crônica. 
elas auxiliam o médico a determinar o estágio da insuficiência renal 
com base na presença de afecções renais e na taxa de filtração 
glomerular (tFG), que é uma medida do nível da função renal. o 
tratamento se baseia no estágio da insuficiência renal. (Veja a tabela 
abaixo.) o paciente deve conversar com o médico se tiver dúvidas 
sobre o estágio da insuficiência renal ou sobre o tratamento.    

*o número da tFG informa ao médico o nível da função renal. À medida que a 
insuficiência renal progride, o número da tFG diminui.

Estágios da insuficiência renal

Estágio Descrição Taxa de filtração 
glomerular (TFG)*

1
Afecções renais (por exemplo, 
proteína na urina) com TFG 
normal

90 ou acima

2 Afecções renais com leve 
redução na TFG 60 a 89

3 Redução moderada da TFG 30 a 59

4 Redução grave da TFG 15 a 29

5 Falência renal Menos de 15
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Manutenção da Saúde do Coração: O que se deve saber 
sobre lipídios quando se sofre de insuficiência renal 
crônica (estágios 1 a 4)

doenças cardíacas são muito comuns em pessoas com insuficiência 
renal crônica. isso significa que o paciente pode ter maior 
probabilidade de sofrer ataque cardíaco, derrame ou angina (dor 
no peito). É importante seguir as recomendações do médico para 
reduzir o risco de doença vascular. uma das coisas que pode tornar 
o paciente mais suscetível a sofrer problemas cardíacos é o nível 
prejudicial de lipídios (substâncias gordurosas, como o colesterol) no 
sangue. este folheto explica como os lipídios do sangue podem afetar 
a saúde e quais tratamentos são necessários para baixar o nível de 
lipídios do sangue para um estado saudável. 

este folheto foi escrito para adultos que sofrem de insuficiência renal 
crônica nos estágios 1 a 4. Se o paciente não estiver certo sobre o 
estágio da insuficiência renal, deve conversar com o médico e utilizar 
a tabela na parte interna da capa frontal deste folheto. também é 
possível solicitar uma cópia do folheto About Chronic Kidney Disease: 
A Guide for Patients and Their Families (Sobre Insuficiência Renal 
Crônica: Guia para Pacientes e Familiares) (inglês: 11–50–0160; 
espanhol: 11–50–0166) telefonando para (+1)212.889.2210 nos 
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eua. Para pacientes que não sofrem de insuficiência renal crônica 
nos estágios 1 a 4, existem outros folhetos sobre lipídios indicados 
em "outros recursos" na página 16. 

Sobre lipídios do sangue

O que são lipídios do sangue?

os lipídios do sangue são substâncias gordurosas (como o colesterol) 
encontrados no sangue e nos tecidos do corpo. o corpo necessita de 
lipídios como o colesterol para funcionar normalmente. o colesterol 
está presente no tecido nervoso, nos músculos, na pele, no fígado, 
nos intestinos e no coração. o organismo utiliza colesterol para 
fabricar hormônios, vitamina d e ácido biliar para ajustar a digestão 
de gorduras. entretanto, basta uma pequena quantidade de colesterol 
no sangue para atender essas necessidades. o excesso de colesterol 
no sangue pode resultar na formação de placas (um depósito de 
gordura nas paredes dos vasos sangüíneos) nas artérias, incluindo as 
artérias cardíacas. 

Existem tipos diferentes de lipídios do sangue?

Sim. existem três tipos importantes de lipídios do sangue: 

n Colesterol de lipoproteína de baixa densidade (ldl) — um tipo 
"ruim" de colesterol que faz com que a placa prejudicial se 
acumule e bloqueie as artérias. Se o colesterol ldl ficar muito 
alto, a redução desse lipídio pode ajudar a prevenir a doença 
cardíaca. 

n Colesterol de lipoproteína de alta densidade (Hdl) — um tipo 
"bom" de colesterol que ajuda a impedir o colesterol de se 
acumular nas artérias. a existência de maior nível de colesterol 
Hdl caracteriza a saúde cardíaca. 

n triglicérides — a forma mais comum de gordura armazenada 
no organismo. Normalmente, apenas uma pequena porção 
é encontrada no sangue. os triglicérides podem não resultar 
em depósitos nas artérias, mas com freqüência acompanham 
o baixo Hdl ou uma tendência para diabetes. essas duas 
condições aumentam o risco de doença cardíaca. 
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Por que é necessário prestar atenção aos níveis de 
lipídio do sangue?

a presença de alto nível de colesterol ldl ou de muito pouco 
colesterol Hdl pode provocar a acumulação de placa e bloquear as 
artérias. isso pode reduzir ou bloquear o fluxo de sangue no coração 
e em outros órgãos. o sangue transporta oxigênio até o coração. 
Se o coração não tiver uma quantidade suficiente de sangue e de 
oxigênio, o paciente pode sentir dores no peito. Se o suprimento 
de sangue para uma parte do coração for reduzido ou cortado 
por um entupimento, o resultado é um enfarte. Se o suprimento de 
sangue para uma parte do cérebro for reduzido ou cortado por um 
entupimento, pode ocorrer um derrame. 

O que faz com que os níveis de lipídio do sangue sejam 
prejudiciais à saúde

algumas coisas que podem gerar um nível de lipídio do sangue 
prejudicial à saúde: 

n excesso de gordura saturada e de colesterol na dieta. (Veja "Que 
tipo de dieta seguir?" na página 8) 

n estar com excesso de peso ou obeso 

n Falta de exercícios periódicos 

n excesso de bebidas alcoólicas (cerveja, vinho e destilados) 

n Histórico familiar de níveis de lipídios do sangue prejudiciais à 
saúde 

n determinadas condições como diabetes ou glândula tireóide com 
pouca atividade 

n alguns medicamentos. 

a idade e o gênero também podem constituir fatores agravantes. 
antes da menopausa, as mulheres normalmente apresentam níveis 
de colesterol mais saudáveis do que os homens da mesma idade. 
após a menopausa, as mulheres apresentam níveis de colesterol mais 
semelhantes aos encontrados nos homens da mesma idade. 
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Como são medidos os lipídios do sangue?

deve-se fazer um exame de sangue denominado perfil lipídico. uma vez 
que esse exame é afetado pela alimentação, o paciente deve suspender 
a alimentação entre 9 a 12 horas 
antes do exame. um perfil lipídico 
apresenta: 

n Colesterol total 

n Colesterol Hdl (bom)

n Colesterol ldl (ruim)

n triglicérides. 

outra medição que informa o médico 
sobre o risco de doença coronária 
é denominado colesterol não-Hdl. 
ela inclui o colesterol ldl mais outras 
partes do colesterol total que não são saudáveis para o coração. o colesterol 
não-Hdl é determinado subtraindo-se o colesterol Hdl do colesterol total. um 
alto nível de colesterol não-Hdl pode significar que existe um risco maior de 
doença coronária. 

Com que freqüência os lipídios do sangue devem ser 
verificados?

n Pelo menos uma vez por ano 

n duas ou três meses após qualquer mudança no tratamento do paciente. 

Quais são os níveis saudáveis de lipídio do sangue

adultos com insuficiência renal crônica podem reduzir o risco de doença 
cardíaca se apresentarem: 

n Colesterol total abaixo de 200 

n Colesterol Hdl igual ou superior a 40 

n Colesterol ldl inferior a 100 

n triglicérides abaixo de 150. 
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Tratamento de níveis prejudiciais de lipídios do sangue

Que tipo de tratamento será necessário se os lipídios do 
sangue não estiverem em níveis saudáveis?

Se os lipídios do sangue não estiverem em níveis saudáveis, o 
médico deve: 

n Recomendar que o paciente adote um estilo de vida mais 
saudável 

n Receitar medicamentos para ajudar a baixar os níveis de lipídios 
do sangue. 

Que tipo de mudança no estilo de vida será necessário 
fazer?

o paciente pode precisar: 

n Seguir uma dieta com baixo teor de gorduras saturadas e 
colesterol (ver a tabela de sugestões de dieta na página 19. 
Fale com um nutricionista profissional se necessitar de ajuda.) 

n Seguir um programa de atividades físicas regulares aprovado 
pelo médico 

n Parar de fumar se for fumante.  

n Perder excesso de peso 

n limitar o álcool a uma dose por dia. 

Dieta e exercício

Que tipo de dieta seguir?

Para melhorar os níveis de lipídios do 
sangue, a dieta deve conter baixo teor 
de gorduras saturadas e colesterol. a 
dieta diária deve conter: 

n Menos de sete por cento do total 
de calorias de gordura saturada 

n Menos de 200 miligramas de 
colesterol. 
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o médico pode explicar essa dieta com mais detalhes. o paciente 
pode trabalhar junto com um nutricionista profissional para criar 
um plano de dieta que atenda suas necessidades. o nutricionista 
também pode ensinar o paciente a ler os rótulos com dados sobre 
nutrição de todos os alimentos. esses rótulos dizem quanto de gordura 
saturada e colesterol existe nos alimentos que serão ingeridos. 

Que alimentos contém alto teor de gorduras saturadas e 
colesterol?

Grandes quantidades de gorduras saturadas são encontradas em: 

n alimentos de fontes animais, como carnes gordurosas, carnes 
para lanches, lingüiça, salsichas, bacon, costela e pele ou 
gordura de carne ou frango 

n Produtos de laticínio, como cremes, leite integral, queijos, ricota, 
creme de leite e sorvete 

n alguns óleos como o azeite de dendê (palma) 

n algumas gorduras sólidas como manteiga, banha ou gordura 
sólida enlatada 

n algumas castanhas como castanha de caju e noz macadâmia 

n Chocolate e coco 

n Qualquer preparado elaborado com esses alimentos, 
especialmente sobremesas, massas, bolinhos, doces, sopa 
cremosa, molhos, molho de carne, molhos de queijo e pizza. 

n opções com baixo ou reduzido teor de gordura podem estar 
disponíveis para alguns desses alimentos. Consulte o nutricionista 
se não estiver seguro sobre a quantidade de gordura dos 
alimentos que aprecia.

o colesterol é encontrado em qualquer produto de origem animal. 
alimentos ricos em colesterol incluem: 

n Gema de ovo (a clara do ovo não contém gordura e nem 
colesterol) 

n Qualquer produto láctico que contenha gordura 

n Gorduras de carne e frango 

n Miúdos de carne (fígado, rins, pâncreas e miolo). 
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E quanto às fibras?

a ingestão de alimentos com alto teor de fibras como frutas frescas, 
verduras e grãos integrais em pães e cereais podem ajudar 
a melhorar os níveis de lipídio. Para o paciente que sofre de 
insuficiência renal crônica e esteja seguindo uma dieta com baixo 
teor de proteína, o médico pode recomendar a limitação de alguns 
alimentos com alto teor de fibras. 

Há mais alguma coisa que é necessário observar na 
dieta?

Sim. a dieta irá variar dependendo do estágio da insuficiência 
renal crônica. Se a insuficiência renal piorar, pode ser necessário 
limitar alguns itens na dieta, como proteínas, produtos de laticínios 
e algumas frutas, verduras e legumes. o médico informará se é 
necessário alguma mudança. o nutricionista profissional poderá 
ajudar o paciente a planejar refeições com os alimentos corretos 
nas quantidades adequadas. (Veja o folheto da National Kidney 
Foundation denominado Nutrition and Early CKD: Are You Getting 
What You Need? Stages 1–4 (Nutrição e IRC Precoce: Está obtendo 
o que precisa? Estágios 1–4) (11–50–0114) para obter mais 
informações.) 

Como os exercícios ajudam?

a atividade física regular pode ajudar a reduzir o risco de doença 
cardíaca porque: 

n Reduz o nível do colesterol ldl (ruim) 

n aumenta o nível de colesterol Hdl (bom) 

n Reduz o nível de triglicéride

n Reduz o excesso de peso 

n Melhora o condicionamento físico do coração e dos pulmões 

n ajuda a controlar a glicose no sangue nos diabéticos 

n ajuda a controlar a pressão sangüínea alta. 
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Que nível de exercícios é necessário?

o paciente deve conversar com o médico antes de iniciar um 
programa de exercícios. Se o paciente não está acostumado a se 
exercitar, deve iniciar gradualmente com atividades como: 

n Caminhar 

n usar as escadas em vez do elevador

n Jardinagem 

n trabalhos domésticos 

n dançar 

n exercícios em casa. 

o paciente deve iniciar com alguns minutos, três ou quatro dias por 
semana. aumentar gradualmente até pelo menos 20 a 30 minutos 
por dia. incluir sempre cinco minutos de aquecimento e relaxamento. 
Se o paciente sentir-se confortável 
com esse nível de atividade, ele 
também pode começar a incluir 
atividades aeróbicas regulares 
como: 

n Caminhada intensa

n trote

n Natação 

n Ciclismo 

n Jogo de tênis. 

Se o paciente sentir dor no peito, 
fadiga ou tontura, ou tiver muita 
dificuldade para respirar durante 
o exercício, deve interrompê-lo e 
conversar com o médico assim que 
possível. 
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Medicamentos para reduzir nível de lipídios

Será necessário utilizar medicamentos para melhorar os 
níveis de lipídio do sangue?

Pode ser que sim. apenas as mudanças no estilo de vida nem sempre 
são suficientes para controlar os níveis de lipídio do sangue. alguns 
medicamentos utilizados para reduzir os níveis de lipídio podem 
interagir com outros medicamentos. É importante conversar com o 
médico sobre todos os medicamentos que o paciente está utilizando, 
incluindo remédios de venda liberada, vitaminas e fitoterápicos. o 
médico avaliará os seguintes aspectos: 

n o perfil lipídico do paciente 

n todos os medicamentos e suplementos que estão sendo utilizados 

n outros problemas de saúde que o paciente possa ter. 

Se o médico indicar um medicamento para ajudar a baixar o nível 
de lipídios, o paciente deve continuar a dieta e o programa de 
exercícios. a combinação de todos esses aspectos pode reduzir a 
quantidade de medicamento que o paciente necessita ou ajudar o 
medicamento a funcionar melhor. 

Os medicamentos produzem efeitos colaterais?

Como a maioria dos medicamentos, os remédios para reduzir lipídios 
podem produzir alguns efeitos colaterais. isso depende de quais 
medicamentos o médico receitou. os efeitos colaterais mais comuns 
são: 

n indisposição estomacal 

n Prisão de ventre 

n indigestão 

n Câimbras 

n dores musculares

n diarréia 

n Raramente, problemas hepáticos. 
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o médico irá verificar a evolução do paciente com os medicamentos. 
o paciente deve informar todos os efeitos colaterais ao médico assim 
que possível. 

Metas do tratamento

Quais são as metas do tratamento de níveis de lipídio do 
sangue prejudiciais?

a meta do tratamento é levar os níveis de lipídios do sangue para 
padrões de saúde cardíaca: 

n Se o colesterol ldl (ruim) estiver igual ou acima de 100, a meta 
é reduzir para abaixo de 100. 

n de uma forma geral, os níveis de triglicérides devem ficar abaixo 
de 150. Se o nível de triglicérides for muito alto (500 ou acima), 
pode causar uma inflamação do pâncreas, a glândula que 
ajuda a regular o nível de açúcar no sangue. Como esse é um 
problema médico sério, é importante preveni-lo reduzindo-se os 
triglicérides para menos de 500. 

n Se o colesterol Hdl estiver igual ou acima de 130, a meta é 
reduzir para abaixo desse nível.  
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Outros fatores de risco para doença cardíaca

Que outras coisas podem aumentar a probabilidade de 
desenvolver doença cardíaca?

além dos níveis de lipídio prejudiciais à saúde, outros fatores que 
podem aumentar o risco de doenças cardíacas incluem: 

n idade acima de 45 anos para homens e acima de 55 para 
mulheres 

n Pressão sangüínea alta 

n diabetes 

n Fumo 

n Histórico familiar de doença 
cardíaca 

n Histórico familiar de 
insuficiência renal crônica 

n excesso de peso ou 
obesidade 

n Falta de exercícios periódicos.  

Quantos mais fatores de risco o paciente apresentar, maior a 
probabilidade de desenvolver insuficiência renal. Felizmente, 
existem providências que podem ajudar a reduzir o risco de doença 
cardíaca: 

n Parar de fumar 

n Melhorar os níveis de lipídio do sangue prejudiciais 

n Controlar a pressão sangüínea alta e a diabetes 

n tratar da insuficiência renal crônica 

n Reduzir o excesso de peso 

n aumentar a atividade física. 
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Principais pontos a serem lembrados
o Pessoas com insuficiência renal crônica apresentam maior risco de 

desenvolver doença cardíaca.

o uma vez que os níveis de lipídios do sangue prejudiciais à saúde como 
o colesterol podem contribuir para problemas cardíacos, o paciente 
deve medir os níveis de lipídios do sangue. 

o deve ser feito um exame completo de perfil lipídico. isso inclui a 
medição do colesterol total, colesterol ldl, colesterol Hdl e triglicérides. 

o Se os lipídios do sangue não se encontrarem em um nível de saúde 
cardíaca, o tratamento incluirá mudanças no estilo de vida que podem 
ser combinadas com medicamentos. 

o Mudanças no estilo de vida que ajudam a melhorar os níveis de 
lipídios do sangue incluem: 
n seguir uma dieta com baixo teor de gorduras saturadas e 

colesterol
n aumentar a atividade física
n perder excesso de peso
n parar de fumar
n limitar o álcool em uma dose por dia.

o outros fatores que podem aumentar o risco de doenças cardíacas 
incluem:
n idade acima de 45 anos para homens e 55 anos para 

mulheres
n pressão sangüínea alta
n diabetes
n hábito de fumar
n histórico familiar de problemas cardíacos
n histórico familiar de insuficiência renal crônica.
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Outros recursos

Para obter mais informações, fale com o médico e com outros 
membros da equipe de assistência médica. os seguintes recursos 
estão disponíveis na National Kidney Foundation: 

Publicações NKF
n Chronic Kidney Disease: A Guide for Patients and Their Families 

(Sobre Insuficiência Renal Crônica: Guia para Pacientes e 
Familiares) (inglês: 11–50–0160; espanhol: 11–50–0166)

n Choosing a Treatment for Kidney Failure (Escolha de um 
tratamento para falência renal) (11–10–0352)

n Diabetes and Chronic Kidney Disease (Diabetes e insuficiência 
renal crônica) (inglês: 11–10–0209; espanhol: 11–10–0240)

n Diabetes and Chronic Kidney Disease: A Guide for American 
Indians and Alaska Natives (Diabetes e insuficiência renal 
crônica: guia para índios americanos e nativos do Alasca)  
(11–10–0280)

n High Blood Pressure and Your Kidneys (Pressão sangüínea alta e 
os rins) (inglês: 11–10–0204; espanhol: 11–10–0241)

n A Guide to Heart Healthy for Dialysis Patients (Guia para a 
saúde do coração de pacientes de diálise) (inglês:  
11–50–0218; espanhol: 11–50–0222)

n Keeping Your Heart Healthy When You Have a Kidney 
Transplant: What You Should Know About Lipids (Manutenção 
da saúde do coração com o transplante de rim: o que se deve 
saber sobre lipídios) (inglês: 11–50–2108; espanhol:  
11–50–2192)

n Lab Log (registro de laboratório) (para acompanhar resultados 
de testes de laboratório importantes) (inglês:11–50–0224; Spanish: 
11-50-0225)

n Nutrition and Early Chronic Kidney Disease: Are You Getting 
What You Need? – Stages 1–4 (Nutrição e Insuficiência Renal 
Crônica Precoce: Está obtendo o que precisa? – Estágios 1–4) 
(11–50–0114)

n NKF Family Focus (Foco na família da NKF) (jornal trimestral para 
pessoas com insuficiência renal crônica e suas famílias) 

n Staying Fit With Chronic Kidney Disease (Manter a condição 
física com insuficiência renal crônica) (11–10–0502)

n Winning the Fight Against Silent Killers: A Guide for African 
Americans (Vencer a guerra contra assassinos silenciosos: guia 
para afro-americanos) (11–10–1811)
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Web site da NKF
n Na internet, é possível encontrar mais informações visitando 

nosso Web site em www.kidney.org 

NKF Patient and Family Council (Conselho do paciente e da família 
da NKF)

Você pode se interessar em se tornar membro do Patient and Family Council 
(Conselho do paciente e da família) da National Kidney Foundation, a maior 
organização de pacientes dedicada a problemas que afetam pacientes 
com insuficiência renal crônica e suas famílias. a associação ao conselho é 
gratuita. Para obter mais informações e receber um formulário de inscrição, 
telefone para a National Kidney Foundation pelo (+1)212.889.2210. 
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Teste seu conhecimento: 
responda este teste de verdadeiro ou falso 

1.  doenças cardíacas são raras em pessoas com insuficiência renal 
crônica.  
  Verdadeiro ____  Falso ____

2.  lipídios são substâncias gordurosas encontradas no sangue.  
  Verdadeiro ____  Falso ____

3.  o colesterol é um lipídio comum.  
  Verdadeiro ____  Falso ____

4.  o colesterol é necessário para algumas funções importantes do 
organismo.  
  Verdadeiro ____  Falso ____

5.  É recomendável verificar os lipídios do sangue após as refeições.  
  Verdadeiro ____  Falso ____

6.  o médico se preocupa apenas com o nível total de colesterol.  
  Verdadeiro ____  Falso ____

7.  os exercícios podem melhorar os níveis de lipídio do sangue 
prejudiciais.   
  Verdadeiro ____  Falso ____

8.  o Hdl é um tipo de colesterol conhecido por ser prejudicial ao 
coração.  
  Verdadeiro ____  Falso ____

9.  Se o nível de colesterol estiver alto, o paciente deve utilizar dieta 
com alto teor de gordura.  
  Verdadeiro ____  Falso ____

10. o médico pode receitar medicamentos para melhorar os níveis 
de lipídio do sangue.  
  Verdadeiro  ____  Falso ____

(Veja as respostas na página 21.)  
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Limite a 2 gemas de 
ovo por semana, ou 
usar 2 claras de ovo em 
vez de um ovo, ou usar 
substitutos de ovos sem 
colesterol periodicamente

Opções Reduzir

Tabela com sugestões de dieta

Gema de ovo e ovo 
inteiro (muitas vezes 
como ingredientes ocultos 
em bolinhos, bolos e 
sobremesas)

Cortes magros de carne 
com a gordura retirada; 
frango e peru sem pele

Tofu com baixo teor de 
gordura, pasta de soja, 
produtos de proteína de 
soja

Leite integral, creme, 
produtos que imitam leite, 
chantilly, iogurte de leite 
integral ou estilo pudim, 
ricota de leite integral, 
queijos fortes (como o suíço, 
o americano, cheddar, 
muenster), queijo cremoso, 
creme de leite

Leite desnatado, leite com 
1% de gordura, soro de 
leite com baixo teor de 
gordura, leite desnatado 
evaporado, iogurte 
magro, ricota com baixo 
teor de gordura, queijos 
com no máximo 6 
gramas de gordura por 
quilo

Alimento 

Ovos

Carne, 
frango

Carnes com alto teor de 
gordura (molhos, bacon, 
miúdos como fígado, rins, 
pâncreas, miolo) 

Carnes para sanduíche 
como presunto, frios e 
carnes processadas

Carnes que apresentem 
gorduras visíveis. Retirar 
antes de ingerir ou drenar 
durante o cozimento. 
Pimenta, sopas ou 
refogados feitos em casa 
(cozinhar, resfriar, remover 
a gordura, reaquecer)

Peixes e 
mariscos

Peixes e mariscos, 
assados ou grelhados, 
sem gordura adicional

Não fritar

Produtos de 
laticínio
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Óleos mono e 
poliinsaturados—açafrão, 
girassol, milho, soja, 
semente de algodão, 
canola, oliva, amendoim

Margarina produzida 
com os óleos acima, 
especialmente em formas 
macias e líquidas; 
margarinas para reduzir 
colesterol fabricadas com 
esteróis e estanóis de 
plantas

Tempero de salada feito 
com qualquer um dos óleos 
acima

Sugestões de dieta (cont.)

Gorduras hidrogenadas e 
parcialmente hidrogenadas. 

Coco, grãos de dendê, óleo 
de dendê; produtos de coco 
e de leite de coco

Manteiga, banha, bacon 
com gordura, margarina 
comum

Molho feito com gema de 
ovo, queijo, creme de leite 
ou leite

Pães sem cobertura ou 
ingredientes de queijo

 
Cereais—aveia, trigo, 
milho, arroz, mistura de 
grãos 

Bolachas—com pouca 
gordura animal 
bolachas sem sal e 
bengalas, torrada com 
calda de framboesa

Pães feitos em casa com 
gorduras e óleos 
indicados

Frutas enlatadas em 
calda densa; coco, 
legumes e verduras 
preparados em manteiga 
ou molho com creme; 
abacate

Frutas, legumes e 
verduras frescos e 
congelados; frutas 
secas, frutas, legumes e 
verduras enlatadas com 
baixo teor de sódio

Gorduras e 
óleos

Pães e grãos Pães com alto teor de 
gordura como croissants, 
folhados pãezinhos

Granolas com gordura de 
coco ou hidrogenada

 
Bolachas com alto teor de 
gordura (mais de 3 gramas 
de gordura por unidade 
pelo rótulo)

 
Massas e biscoitos assados 
industriais

Frutas, 
legumes e 
verduras

Opções ReduzirAlimento 
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Sobremesas congeladas – 
sorvetes com baixo 
teor de gordura ou sem 
gordura, sorvete de fruta

Bolinhos e tortas feitos 
com clara de ovo ou 
substitutos de ovo ou 
gorduras recomendadas; 
pão-de-ló; pudim com 
baixo teor de gordura; 
pudins feitos em casa 
com leite desnatado ou 
magro

Geléias e doces 
caramelados; pipoca 
simples

Sucos de frutas, chá, 
café, refrigerante 
dietético

Sugestões de dieta (cont.)

Sorvetes e sobremesas 
comuns congeladas

 
 
Bolinhos assados, bolos, 
tortas de creme e comuns, 
bolos congelados 
industrializados; massas 
fritas industrializadas, 
pudins industrializados; 
creme chantilly

 
 
Chocolate, batatas 
fritas, tortilla, pipocas na 
manteiga

Milk-shakes, espumantes, 
gemada 

Aperitivos 
e doces 
(podem ter 
restrições 
com 
diabetes)

1. F                  6. F

2. V                  7. V

3. V                  8. F

4. V                  9. F

5. F                10. V

Respostas do teste

Opções ReduzirAlimento 
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Dúvidas para o médico
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Dúvidas para o médico



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 insuficiência 
renal crônica e a maior parte nem mesmo sabe disso. Mais outros 20 milhões estão sob 
grande risco de insuficiência renal. 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.
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