
Tem insuficiência renal crónica
 e deve fazer restrição de líquidos

 e sódio?

Então deve ler com atenção...
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Para ajudar a controlar a sede pode:

- beber por copos e chávenas pequenas

- evitar bebidas doces

- evitar comidas muito condimentadas 

- humedecer a boca com água e deitá-la fora

- mastigar pastilhas elásticas ou sugar rodelas de          
  limão

- medir rigorosamente a quantidade de líquidos    
  que bebe

- beber café forte ou expresso após a refeição

- preferir bebidas quentes pois tiram mais a sede

- chupar cubos de gelo e frutos refrigerados ou           
  congelados

- temperar com pouco sal (usar especiarias e    
  ervas aromáticas)



O sal está presente em todos os alimentos. 
No entanto, a maior parte do sódio 
que consumimos provém do cloreto de sódio 
(sal de cozinha).

Evite os alimentos com elevado 
teor de sódio:

- Alimentos pré-confecionados

- Batatas fritas industriais e aperitivos salgados

- Caldos comerciais de carne e peixe

- Enlatados e conservas

- Fiambre, queijo, pastas e patês

- Molhos e condimentos

- Pickles, azeitonas

- Produtos curados, salgados, enchidos e fumados

 Deve reduzir a quantidade de sódio 
 na alimentação:

- Cozinhar os alimentos com pouco sal

- Evitar fazer refeições fora de casa

- Evitar ou reduzir a utilização de produtos
 com elevado teor de sódio

- Ler com atenção o rótulo dos produtos 
  alimentares industrializados (as palavras 
  sal e monoglutamato indicam presença 
  de sódio)

- Não colocar o sal na mesa

- Substituir o sal por outros temperos (cebola, 
  alho,ervas aromáticas e especiarias)

Limitar o consumo de sal é a melhor forma 
de controlar a ingestão de líquidos.

Os líquidos englobam todas as bebidas 
ou alimentos que são ou se tornam líquidos 
à temperatura ambiente (sopa, gelados, água, 
vinho).

A ingestão de líquidos deve ser limitada 
ao volume de urina em 24h + 500 ml


