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Quando pensamos na nossa saúde, 
o papel dos rins é muitas vezes 
subestimado. Na verdade, os rins têm 
um papel importante no trabalho 
diário do nosso organismo. São tão 
importantes, que a natureza nos deu 
dois rins, para o caso de um deles se 
danificar por acidente. São tão 
importantes que, sem função renal, 
acabamos por morrer ao fim de 
poucos dias.

Os rins têm um papel fundamental 
na nossa saúde e bem-estar geral. 
Podemos olhar para eles como 
um sistema de gestão de resíduos 
altamente sofisticado e amigo do 
ambiente, que distingue os resíduos 
recicláveis dos não recicláveis, 24 
horas por dia, 7 dias por semana, 
purificando o nosso sangue.

Existem diversos fatores que podem 
favorecer o desenvolvimento da 
doença renal. É importante que esteja 
consciente desses riscos e que tome 
as atitudes necessárias para evitar 
causar dano aos seus rins.

Deixe de fumar
Se não fuma, não comece. Se fuma, 
pare! Para reduzir o risco de doença 
renal, este é o hábito de vida que mais 
importa largar. Os fumadores têm 
uma probabilidade três vezes maior 
de apresentar uma função renal 
diminuída e uma probabilidade 
quatro a cinco vezes maior de ter um 
ataque cardíaco ou uma trombose 
cerebral.

A vasta maioria das pessoas nasce 
com dois rins, cada um deles do 
tamanho de um punho fechado, em 
formato de feijão e com um peso 
aproximado de 150 gramas. Os rins 
estão localizados nos dois lados da 
coluna, imediatamente abaixo da 
caixa torácica, estando protegidos 
dos traumatismos por uma espessa 
camada de gordura, pelas costelas 
inferiores e por diversos músculos.

Em cada rim, o sangue é filtrado 
através de cerca de um milhão de 
mini-filtros chamados nefrónios. 
O líquido em excesso e as 
substâncias indesejadas 
transformam-se em urina, que é 
expelida dos rins para a bexiga.

Os rins têm também um papel na 
produção e regulação de diversas 

hormonas e enzimas importantes, 
que ajudam a:

• controlar a tensão arterial

• produzir os glóbulos vermelhos

• manter os ossos fortes e saudáveis

Por todas estas razões, podemos 
concluir que os rins têm um papel 
vital na nossa saúde geral.

Dicas para parar de fumar:

• Peça ajuda profissional. Fale com o 
seu médico de família para iniciar um 
programa de cessação tabágica (para 
informação sobre deixar de fumar, 
consulte o site http://www.dgs.pt/
respire-bem1.aspx )

• Rodeie-se de pessoas que não 
fumam

• Fale com o seu médico de família; 
a investigação demonstra que, ao 
falar cerca de três a cinco minutos 
com o médico sobre a questão de 
deixar de fumar, pode aumentar a sua 
taxa de sucesso

• Procure alternativas saudáveis ao
tabagismo, como a meditação ou o 
ioga.

Mantenha um peso saudável
É importante manter um peso 
saudável em relação à sua altura. 
Esta proporção designa-se por índice 
de massa corporal (IMC). Um IMC 
saudável para um adulto situa-se 
entre os 20 e os 25 Kg/m². Um IMC 
superior a 25 aumenta o risco de 
desenvolver doença renal, diabetes 
e hipertensão arterial. Pode encontrar 
um calculador do IMC no site da 
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( http://www.apdietistas.pt/nutri-
cao-saude/avalie-o-seu-estado-nu-
tricional/parametros-antropometri-
cos/62-indice-de-massa-corporal ).

As dietas da moda não são a melhor 
forma de manter um peso corporal 
saudável. Uma dieta saudável deverá 
incluir uma grande variedade de 
alimentos nutritivos. Reduza o 
consumo de gorduras e de sal e 
esteja atento ao tamanho das 
porções. Deverá, ainda, procurar um 
equilíbrio entre o exercício físico que 
pratica e os alimentos que consome.

Algumas dicas para melhorar a sua 
alimentação:

• Opte por frutas, vegetais, 
leguminosas e pão e arroz integrais

• Opte por carnes magras, como 
frango e peixe, pelo menos uma vez 
por semana

• Compare a informação nutricional 
dos produtos a partir dos seus rótulos 
(ver ao lado)

• Evite as refeições ligeiras com 
elevados níveis de gorduras 
saturadas, açúcar ou sal; opte por 
fruta fresca, iogurtes magros e frutos 
secos sem sal

• Encare as refeições pré-preparadas 
e de comida rápida (fastfood) como 
a exceção e não a regra

• Tempere as suas refeições com 
alternativas ao sal, como, por 
exemplo, sumo de limão ou de lima, 
cebola, alho, malagueta, pimenta 
e outras ervas e especiarias.

Se precisa de mais informações sobre 
como manter uma dieta saudável, fale 
com o seu médico para obter 
conselhos sobre nutrição e sobre o 
seu peso ideal.

Instruções para ler os rótulos dos 
alimentos:

• Olhe preferencialmente para a 
coluna que diz 100 g, pois esta 
permite facilmente fazer comparações 
entre produtos

• LÍPIDOS (pode estar inscrito como 
GORDURAS): prefira produtos com 
menos de 5 g de gorduras totais por 
100 g; quando comparar produtos, 

opte pelo que tem menos gorduras 
saturadas

• AÇÚCARES: prefira produtos com 
menos de 10 g de açúcar por 100 g; 
se o produto contém fruta, é aceitável 
que tenha até 20 g de açúcar por 100 g

• SAL (pode estar inscrito como 
SÓDIO): prefira produtos com 
reduzido teor de sal, ou seja, com 
menos de 300 mg de sódio por  
100 g; para um produto se  
autodesignar como de baixo teor em 
sal, tem que ter uma quantidade de 
sódio inferior a 120 mg por 100 g.

sentir os benefícios. E não precisa de 
transpirar no ginásio ou percorrer 
toda a cidade – uma caminhada 
vigorosa é suficiente.
Dicas para fazer mais exercício físico:

• Se o seu tempo é limitado, divida os 
30 minutos de exercício em intervalos 
de 10 minutos

Os benefícios do exercício físico 
regular são muito abrangentes. Não 
só ajuda a perder e a manter o peso, 
mas também contribui para reduzir o 
risco do desenvolvimento de doença 
cardíaca, diabetes e doença renal. 
Só precisa de praticar exercício físico 
durante 30 minutos, no mínimo cinco 
dias por semana, para começar a 

• Saia do transporte público uma ou 
duas paragens antes e caminhe o 
restante percurso até ao seu destino; 
faça as suas compras a pé, em vez de 
ir de carro; e utilize as escadas, em vez 
do elevador ou das escadas rolantes

• Escolha uma atividade física que lhe 
dê prazer

Exercício físico

DECLARAÇÃO
NUTRICIONAL

POR 100g 
DE PRODUTO

POR PORÇÃO
(30g)                   %DR*

ENERGIA 1598kJ
377kcal

479 kJ 
113 kcal 6

LÍPIDOS 
DOS QUAIS: SATURADOS

1,1g
0,5g

0,3g
0,2g

0
1

HIDRATOS DE CARBONO
  DOS QUAIS: AÇÚCARES

84g
7g

25g
2,1g

10
2

FIBRA 3,4g 1,0g

PROTEÍNAS 6,0g 1,8g 4

SAL 1,80g 0,54g 9

INGREDIENTES: Milho (91%). açúcar, sal, malte, emulsionante (mono e 
diglicéridos de ácidos gordos), vitaminas (tiamina (B1), riboflavina (B2), 
niacina (B3), vitamina B6, ácido fólico (B9), vitamina B12, ácido pantoténico 
(B5), biotina (B8), ferro e antioxidante 
(extrato rico em tocoferóis). 

*Dose de Referência (DR) - Dose de Referência para um adulto médio 
(8400kJ/2000kcal).
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• Limite o consumo de álcool a menos 
de duas bebidas standard por dia

• Peça as suas bebidas com gelo – 
quando o gelo derreter, diluirá a 
quantidade de álcool existente

diariamente entre seis a oito copos 
de água por dia seria benéfico para a 
saúde, não existem evidências 
seguras de que beber mais água 
do que a sua sede lhe exige traga 
benefícios adicionais.
Não se recomenda que consuma 

Dicas para aproveitar a vida:

• Reduza o stress na sua vida

• Faça as coisas de que gosta

• Passe mais tempo com as pessoas 
de quem gosta – aquelas que o 
desafiam a ser mais … e não menos

• Equilibre os desafios.

Um consumo excessivo de álcool 
pode provocar, entre outras, doenças 
cardíacas e hipertensão arterial, 
aumentando o risco de doença renal.
Dicas para reduzir o seu consumo de 
álcool:

A água é o líquido mais recomendado 
para satisfazer a sede. A água 
ajuda a transportar os nutrientes pelo 
organismo, assim como a eliminar os 
resíduos. Não tem calorias, é barata 
e de fácil acesso. Apesar de, durante 
algum tempo, se pensar que beber 

Uma boa saúde e bem-estar 
indicam que está em forma a nível 
físico, mental, social e espiritual. 

• Beba um copo de água depois de 
cada bebida alcoólica

• Se quiser participar numa sessão de 
degustação de bebidas, faça de conta 
e beba água num copo de vinho.

refrigerantes regularmente, devido 
ao seu elevado teor de açúcar e ao 
facto de poderem contribuir para a 
doença renal, hipertensão arterial e 
diabetes. Tenha também cuidado com 
as bebidas energéticas, devido ao seu 
elevado teor de açúcar e cafeína.

• Algumas atividades diárias simples, 
como cortar a relva ou mesmo ir às 
compras, podem contar para os seus 
objetivos diários de exercício físico; se 
gosta de ir às compras, faça uma volta 

• Convide um amigo para fazer 
exercício consigo – não só ajudará a 
passar o tempo mais depressa, mas 
também permite que se motivem 
mutuamente

rápida ao centro comercial, antes de 
começar a entrar nas lojas.

• Procure programas de atividades 
físicas na sua junta de freguesia ou 
em coletividades locais.

Limite o consumo de álcool

Prefira beber água

Aproveite a vida

• Possui história familiar de doença 
renal?

• Tem mais de 60 anos?

• Fuma?

• É obeso (índice de massa corporal 
superior a 30 Kg/m²)?

• Já teve algum episódio de lesão renal 
aguda?

Faça este teste rápido para avaliar 
se tem um risco acrescido de 
desenvolver doença renal:

• Tem diabetes?

• Sofre de tensão arterial elevada 
(hipertensão)?

• Tem um problema cardíaco 
(insuficiência cardíaca ou ataque 
cardíaco no passado) e/ou já teve uma 
trombose cerebral?

Se respondeu SIM a uma ou mais das 
questões anteriores, tem um risco 
aumentado de desenvolver doença 
renal.

Fale com o seu médico e peça para 
avaliar a sua função renal.

Esta avaliação pode incluir:

• Análises ao sangue

• Análises à urina

• Medição da tensão arterial

• Discussão sobre o estilo de vida e 
bem-estar

Tem um risco aumentado de desenvolver doença renal? 
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Para mais informações sobre  
a saúde dos rins ou do sistema 
urinário, consulte o nosso site em 
apir.org.pt, onde poderá aceder 
a materiais informativos gratuitos. 
Este folheto pretende ser uma 

introdução geral a este tópico e 
não deverá substituir os conselhos 
do seu médico ou profissional 
de saúde. A APIR reconhece 
que cada experiência é individual 
e que existem variantes 

no tratamento devido 
a circunstâncias pessoais 
ou outras. Se necessitar 
de informações adicionais, 
consulte sempre o seu médico 
ou profissional de saúde.

facebook.com/apir.org.pt                                                  apir.org.pt                                                             218 371 654
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