
 Evitar ou ingerir em pouca quantidade:  

 Chá preto, café, bebidas alcoólicas e 

refrigerantes gaseificados. 

 Figo, ameixa, castanha, passa,     

amora, nozes. 

 Brócolos, beterraba, espinafres,    

pepino, salsa, agrião, tomate, abóbora. 

 Carnes de vaca, de aves e de caça, vitela,    

perdiz e vísceras, cavala, sardinha, mexilhão. 

 Conservas e enlatados. 

 Tremoço, soja, pimenta. 

 Cacau, chocolates, gelatina, pão doce,          

gelados. 

 Gema de ovo. 

 Enchidos. 
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CÁLCULOS  

RENAIS 

5. Prevenção da Formação de Cálcu-

los  

 O MAIS IMPORTANTE É:  

 Beber no mínimo 2L de água 

por dia. Nos dias quentes,  

aumentar para 3L. Pode    

também beber sumo de      

 Ingerir em quantidade moderada: 

  Leite e derivados              

(2 vezes/dia). 

 Carne, de preferência 

magra. 

 Pão, de preferência       

integral ou de centeio. 

 Leguminosas, como feijão ou  

lentilhas, no máximo 2 vezes/dia. 

 

 

  Ingerir regularmente:                           

 Arroz, batata (exceto batata-doce). 

 Clara de ovo. 

 Óleos vegetais. 

 Bolachas de água e sal. 

 Abacaxi, uva, melancia, pêra, 

cereja. 

A ingestão abundante de líquidos e          

alterações na dieta podem prevenir a     

formação de novos cálculos! 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cálculo renal— O que é? 

 

 O tratamento é feito em 3 fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 Um cálculo renal pode permanecer silencioso 

até ser descoberto, por acaso, num exame ou 

quando se tem uma cólica. 

  É mais frequente entre os 30-50 anos. 

  A grande maioria das pessoas eliminam a 

“pedra” espontaneamente. 

1. Sabia Que...  4. Tratamento 

 

 É uma dor causada por um 

“encravamento” do cálculo no 

aparelho urinário. 
 

 A dor varia desde um desconforto 

ligeiro, que começa nas costas a 

uma dor violenta que vai para as virilhas. 
 

 A dor normalmente aparece de forma brusca, e 

“vai e vem” (dor em cólica). 
 

 Pode também ter enjoos ou vómitos, necessidade 

de ir muitas vezes à casa-de-banho ou dificuldade 

em conter a urina quando sente vontade.  
 

 Pode aparecer sangue na urina. 

 

 A maioria das “areias” sai espontaneamente, sem 

dores. Os cálculos maiores podem provocar dor 

por “rasparem” as vias urinárias (ureter) ao longo 

da sua saída. 

 

3. Cólica Renal— O que é? 

Figura 1. As ondas de choque dirigidas quebram os cálculos em fragmen-

 É uma doença causada pela        

formação de cálculos                

(“pedras ou areias”) no rim. 

 Os cálculos  são formados por substâncias 

que estão na urina.  

 É uma doença muito frequente 

devido aos estilos de vida e           

alimentação. 

 Aproximadamente 1 em cada 100 

pessoas desenvolve cálculos             

urinários ao longo da vida. 

 Há vários tipos de cálculos. Os mais           

frequentes são de cálcio e de ácido úrico. 

Se o cálculo for expulso…                                     
como recuperar e guardar? 

 

 Deve urinar para um “bacio” até à expulsão 

do(s) cálculo(s). 

  Guardá-lo(s) a seco. 

 Comunicar ao seu Médico de Família que lhe 

indicará o procedimento. 

 1º FASE — Se estiver com cólica renal: 

 Consulte o seu Médico de Família!  

 Se tiver febre ou não conseguir urinar,                     

vá ao Serviço de Urgência! 

 Tome medicação para as dores.                        

 Faça Restrição de Líquidos! 

 2º FASE:  

  Há expulsão do cálculo espontaneamente ou    

 Se o cálculo não sair, há outros tratamentos: o 

mais frequente é a Litotrícia Extracorporal por 

ondas de choque, que é feito após a cólica renal 

ter passado. 

 3º FASE:  

 A prevenção da formação de novos 

cálculos deve ser feita sempre! 

 É muito frequente a recidiva em 5 a 

10 anos.  

Cálculos 

Ondas de          

choque dirigidas 

Fragmentos 

de cálculos 


