
O QUE É A HIPERFOSFATEMIA 
E COMO ME PODE AFETAR?

CONTROLAR 
A HIPERFOSFATEMIA:
O QUE PODE FAZER

		Existem coisas que pode fazer para controlar  
os seus níveis de fósforo, as quais incluem:

	 •		Fazer	uma	boa	alimentação	-	não	comer	alimentos	que	sejam	ricos	
em	fósforo	de	rápida	absorção

	 •		Continuar	com	a	diálise

	 •		Fazer	o	tratamento	prescrito	tal	como	foi	recomendado

FAZER UMA BOA ALIMENTAÇÃO
				Tente cortar nos alimentos que sejam ricos em fósforo de rápida absorção. 
Estes incluem:3,8

	 •	Comida	processada

	 •		‘Fast	food’	(por	exemplo,	hambúrgueres,	cachorros-quentes,	pizzas)

	 •		Refrigerantes	(bebidas	gaseificadas)

	 •		Proteína	animal	(frango,	peixe,	manteiga,	carne,	iogurte)	

	Frutas e vegetais 
	 •		Comer	mais	frutas	e	legumes	é	uma	parte	importante	de	uma	boa	alimentação;	

estes	alimentos	têm	fósforo,	mas	o	fósforo	destes	alimentos	não	é	facilmente	
absorvido	pelo	organismo8

	 •		É	preferível	uma	dieta	mista	com	frutas,	legumes	e	carne/aves	a	um	plano	alimentar	
de	apenas	proteína	animal8

		A imersão dos alimentos em água ou vapor ajuda a reduzir os níveis de fósforo, 
no entanto, algumas vitaminas importantes dissolvem-se. Peça ao seu médico 
ou enfermeiro que o encaminhe para um nutricionista que o ajude com um plano 
alimentar saudável com baixo teor de fósforo8

TIRAR O MÁXIMO PROVEITO DA DIÁLISE
	 As sessões de diálise ajudam os rins a fazer o trabalho que eles precisam fazer, deste 
modo, fazer a sessão completa é importante para a boa saúde dos seus rins

FAZER O TRATAMENTO COMO RECOMENDADO
		É importante que o tratamento prescrito seja feito tal como foi recomendado.  
Os estudos têm demonstrado que fazendo isso irá ficar mais saudável por mais tempo  
e terá uma melhor qualidade de vida9
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ELEVADOS NÍVEIS DE FÓSFORO PODEM CAUSAR PROBLEMAS 
DE SAÚDE E SÉRIAS COMPLICAÇÕES NO SEU ORGANISMO5-7
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ELEVADOS NÍVEIS DE FÓSFORO 
PODEM LEVAR AO DESENVOLVIMENTO 
DE HIPERFOSFATEMIA

O QUE É A 
HIPERFOSFATEMIA?

	 	O	fósforo	está	presente	em	todas	as	pessoas	-	o	organismo	contém	uma	
enorme	quantidade	de	fósforo1,2

	 		Também	é	encontrado	nos	alimentos	que	comemos	-	alimentos	diferentes	
têm	diferentes	níveis	de	fósforo1,3	(ver	na	próxima	página	como	“FAZER	UMA	BOA	ALIMENTAÇÃO”)

	 	O	fósforo	é	necessário	para	o	organismo	funcionar	normalmente	
e	tem	várias	funções,	incluindo:1,4

	 	A	hiperfosfatemia	é	uma	doença	em	que	há	excesso	de	fósforo	no	sangue1

	 	A	principal	causa	para	o	desenvolvimento	de	hiperfosfatemia	
é	a	insuficiência	renal5

	 Os	rins	controlam	a	quantidade	de	fósforo	no	organismo:5

	 •	 Quando	o	fósforo	é	muito	alto,	os	rins	expelem	o	fósforo	em	excesso

	 •	 	Quando	o	fósforo	é	muito	baixo,	os	rins	certificam-se	de	que	
o	fósforo	no	sangue	é	aumentado	para	níveis	normais

	 Quando	os	rins	estão	danificados,	não	conseguem	fazer	isso	corretamente5

	 	Como	não	existem	muitos	sinais	óbvios	para	a	hiperfosfatemia	
(mesmo	quando	é	grave),	pode	não	perceber	que	a	tem5

	 	Ter	hiperfosfatemia	pode	aumentar	o	risco	de	morte	prematura	em	certos	tipos	
de	pessoas,	incluindo	os	doentes	renais	crónicos	(DRC)	que	estão	em	diálise5	

PROBLEMAS GRAVES PODEM ACONTECER 
SE A HIPERFOSFATEMIA FOR IGNORADA

	 	Se	a	hiperfosfatemia	não	for	tratada,	pode	causar	problemas	de	saúde.	
Muitos	dos	quais	podem	ser	fatais:5-7

PROBLEMAS CARDÍACOS
	 	A	hiperfosfatemia	pode	fazer	com	que	o	coração	pare	

de	bater	adequadamente-	isso	significa	que	o	sangue	
não	é	bombeado	pelo	corpo,	tão	bem	como	devia5,7

	 	Tem	também	sido	associada	a	ataques	cardíacos,	
morte	por	ataque	cardíaco	e	insuficiência	cardíaca5,7

ENDURECIMENTO DOS VASOS SANGUÍNEOS
	 	A	hiperfosfatemia	pode	fazer	com	que	os	vasos	sanguíneos	

fiquem	duros,	o	que	faz	com	que	o	coração	tenha	de	trabalhar	
mais	para	bombear	o	sangue	para	todo	o	organismo5

	 	Também	pode	afetar	a	pressão	arterial5

	 	Estes	problemas	aumentam	o	risco	de	morte	cardiovascular5

	 	O	transplante	renal	é	também	difícil	de	fazer	quando	
os	vasos	sanguíneos	se	encontram	endurecidos5

ENDURECIMENTO DOS TECIDOS
	 	A	hiperfosfatemia	pode	fazer	com	que	o	cálcio	se	acumule	em	

algumas	zonas	do	corpo,	tornando-as	duras	e	impedindo	que	
funcionem	corretamente5

	 	Por	exemplo,	se	o	cálcio	se	acumular	nas	articulações,	elas	
podem	se	tornar	grandes	e	dolorosas,	e	reduzir	o	movimento5

ARTICULAÇÕES E OSSOS
	 		Os	ossos	contêm	uma	grande	quantidade	de	fósforo,	assim,	

quaisquer	mudanças	nos	níveis	de	fósforo	terão	um	efeito	
importante	nos	ossos5,6

	 	Elevados	níveis	de	fósforo	irão	mudar	a	forma	como	
os	ossos	se	remodelam,	o	que	os	pode	deixar	fracos	e	levar	
ao	desenvolvimento	de	dor	óssea	e	fraturas5,6

	 	O	seu	corpo	precisa	de	fósforo	para	funcionar	normalmente1,4

	 A	hiperfosfatemia	é	uma	doença	em	que	há	excesso	de	fósforo	no	sangue5

	 	A	insuficiência	renal	é	a	principal	razão	de	hiperfosfatemia5	

	 	A	hiperfosfatemia	pode	aumentar	a	probabilidade	de	morte	prematura	
em	doentes	renais	crónicos	em	diálise5

	 	Ter	o	nível	correto	de	fósforo	é	vital	para	uma	boa	saúde	
e	para	manter	o	normal	funcionamento	do	organismo4

	 	Níveis	demasiado	baixos	ou	demasiado	elevados	podem	fazer	com	que	o	seu	
organismo	deixe	de	funcionar	corretamente1

A QUANTIDADE CORRETA 
DE FÓSFORO É IMPORTANTE 
PARA UMA BOA SAÚDE

A HIPERFOSFATEMIA 
É PERIGOSA

HIPERFOSFATEMIA 
- MUITO FÓSFORO NO SANGUE

Construir e reparar os ossos e os dentes

Cuidar das células e dos tecidos do 
organismo, certificando-se que cresce, e 

reparando algumas que fiquem danificadas

Produzir ADN, os componentes 
para a construção genética do organismo

Equilibrar várias vitaminas e minerais 
no organismo para que ele funcione 

corretamente
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