
   
 

Cocktail 365 – Juntos com a Comunidade 

 

“É com muito gosto que vos apresentamos o Livro de receitas para doentes com litíase.   

O Chef Fábio Bernardino idealizou uma série de receitas com os ingredientes que a dietista Dra. 

Vânia Ferreira e os médicos urologistas Dr. Patena Forte e Dr. Pedro Baltazar recomendam aos 

seus doentes que sofrem de litíase urinária (pedra nos rins) a tomar para prevenir o 

desenvolvimento de novos cálculos. 

Quem sofre de litíase urinária associa a uma vida de episódios recorrentes de cólica renal, 

considerada por muitos como a pior dor que o ser humano pode experimentar, imensas restrições 

alimentares difíceis de cumprir. 

A prevenção do desenvolvimento de cálculos urinários depende de um aumento de ingestão 

hídrica e da restrição de determinados ingredientes na nossa alimentação. 

Este livro de receitas é uma tentativa de incentivar a prevenção da litíase urinária sugerindo 

refeições deliciosas que desejamos possam experimentar.  

Acreditem que as experiências de cozinha são dos melhores momentos da vida familiar ou de 

convívio entre amigos para os quais damos também aqui um pequeno contributo.  

O Chef Fábio Bernardino vai realizar uma sessão de "Show Cooking" no Centro Hospitalar 

Universitário de Lisboa Central (Hospital de S. José) integrado num espaço de convívio de 

médicos, enfermeiros e outros profissionais com os doentes que sofrem de litíase urinária, 

seguidos na Unidade de Litíase Urinária da especialidade de Urologia. 

Pretende-se humanizar a vida hospitalar ouvindo a comunidade, tanto doentes como os seus 

familiares.  

O Chef Fábio Bernardino e a dietista Dra. Vânia Ferreira associaram-se entusiasticamente a este 

projeto, o que agradecemos profundamente. 

Agradecemos também aos médicos urologistas Drs. Patena Forte e Pedro Baltazar, aos 

Enfermeiros Isabel Mendes e Rui Santos, e aos restantes profissionais da Equipa, que tornaram este 

convívio num verdadeiro ensinamento para todos.” 
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