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É com muito gosto que vos apre-
sentamos o Livro de receitas para 
doentes com litíase. 

O Chef Fábio Bernardino idealizou 

uma série de receitas com os ingre-

dientes 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 mui-

tos 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 au-

mento de ingestão hídrica e da restri-

ção 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.

Nota introdutória:

O Chef Fábio Bernardino realizou 

uma sessão de "Show Cooking" no Cen-

tro 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 uri-

nária, seguidos na Unidade de Litíase 

Urinária da especialidade de Urologia.

Pretendeu-se humanizar a vida hos-

pitalar ouvindo a comunidade, tanto 

doentes como os seus familiares. 

O Chef Fábio Bernardino e a dietista 

Dra. Vânia Ferreira associaram-se en-

tusiasticamente a este projeto, o que 

agradecemos profundamente.

Agradecemos também aos médicos 
urologistas Drs. Patena Forte e Pedro 
Baltazar, aos Enfermeiros Isabel Men-
des e Rui Santos, e aos restantes pro-
fissionais da Equipa, que tornaram este 
convívio num verdadeiro ensinamento 
para todos.

Luís Campos Pinheiro
Professor de Urologia da Nova Medical School
Responsável da Especialidade de Urologia  
do CHULC

Heloísa Oliveira
Enfermeira Chefe da Especialidade de Urologia 
do CHULC
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A litíase urinaria também desig-
nada vulgarmente como cálcu-
los urinários ou “pedras” é uma 

doença heterogénea, complexa e multi-

fatorial que tem uma taxa de recorrência 

significativa e onde as medidas profilá-

ticas têm uma importância fundamental.

É a terceira patologia mais frequente 

do aparelho génito-urinário, após as in-

feções urinárias e a patologia prostática. 

Sabe-se que 50% dos doentes que 

têm cólica renal voltam a sofrer desta 

patologia. Contudo, com o tratamento 

profilático (geral e específico) conse-

guem-se taxas de resolução a longo 

prazo de 80%, tornando estas medidas 

um elemento chave e poderoso no per-

curso da doença.

O desenvolvimento da litíase ao nível 

do aparelho urinário depende de vários 

fatores, como:

• Hereditariedade

• Clima

• Profissão

• Idade

• Sexo

• Raça

• Alterações do aparelho urinário 
(malformações congénitas) 

• Distúrbios metabólicos

Uma em cada 100 pessoas desen-
volve cálculos urinários que elimina 
espontaneamente sem que se aperce-
ba. Porém, existem casos em que é ne-
cessário alguma forma de tratamento, 
quer seja medicamentoso, quer seja 
cirúrgico mais ou menos invasivo. Nes-
tes casos a “cólica renal” é o primeiro 
contacto com a doença que até aí era 
desconhecida.

A dor é o principal sintoma da “cóli-
ca renal” e é descrita como súbita, in-
tolerável ou mesmo imensurável sendo 
uma das principais razões de recorrên-
cia ao Serviço de Urgência. Após o alívio 
da dor é, por vezes, necessário a colo-
cação de derivações urinárias como ca-
teteres ureterais ou nefrostomias. Estes 
procedimentos têm o intuito de manter 
a drenagem de urina, salvaguardando o 
bom funcionamento renal, diminuir o 
desconforto/dor e possibilitar um estu-
do mais pormenorizado, adequando o 
tratamento a cada situação.

Litíase urinária

Podemos assim depreender que em-

bora estas derivações sejam necessá-

rias e provisórias são passíveis de alte-

rar o dia a dia de cada indivíduo/família 

exigindo de cada um uma adaptação a 

esta nova realidade.

A informação é um elemento capital 

para esta adaptação. Existem vários 

folhetos informativos, que habitual-

mente são facultados aos doentes 

com algumas recomendações, bem 

como, sinais de alerta que devem ser 

valorizados. Estes, em conjunto com 

o ensino feito pelo seu enfermeiro no 

momento da alta, irá capacitá-lo nesta 

fase de transição. Todavia, não substi-

tuem o contacto com o Serviço e com 

os profissionais. 

O tratamento profilático é o elemento 

chave desta doença. Este deve iniciar-

-se logo que a litíase é diagnosticada 

e deve acompanhá-lo ao longo da vida 

exigindo o seu empenho. Consiste no 

cumprimento da prescrição terapêuti-

ca, aumento da ingestão hídrica e alte-

rações no estilo de vida em particular 

os hábitos alimentares. 

É nesta última que, por vezes, existe 
maior dificuldade para o doente e fa-
mília. Variadas razões estão por detrás 
da pouca adesão a estas alterações. Po-
demos referir algumas, desde questões 
culturais, económicas, sociais, assim 
como, falta de informação ou mesmo a 
dificuldade em conciliar as alterações de 
estilo de vida com as atividades diárias 
muito exigentes.

Vários profissionais trabalharam em 
equipa para elaborar esta pequena bro-
chura com o intuito de o ajudar através 
de aquisição de algumas ferramentas 
que podem ser bastante úteis nesta 
adaptação. Cremos que será facilitadora 
e servirá como um guia no seu dia a dia 
nesta tarefa em que desejamos que seja 
o vencedor.

Dr. Patena Forte
Responsável pela Unidade de Litíase Urinária 
do CHULC

Dr. Pedro Baltazar
Assistente Hospitalar de Urologia do CHULC

Enfa. Isabel Mendes
Enfermeira Especialista do CHULC

Enf. Rui Santos
Enfermeiro do CHULC
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Sopa de couve-flor e cogumelos   4 pessoas

Comece por levar ao lume uma panela com água, cascas de cebola, 
alho francês (parte verde), cascas de cenoura e cravinho. Deixe ferver e 
coe. Introduza a couve-flor, a cebola e a courgete no caldo. Deixe cozer. 
Adicione e coza metade dos cogumelos, tempere com noz-moscada e 
triture. Junte os restantes cogumelos em pedaços, deixe apurar e sirva 
quente.

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

200g  |  Couve-flor 68 7,4 6,6 0,4

60g  |  Cebola 12 0,54 1,86 0,12

2g  |  Noz moscada 10,5 0,116 0,986 0,726

50g  |  Curgete 9,5 0,8 1 0,15

50g  |  Cogumelos 9 0,9 0,25 0,25

10g  |  Azeite 90 0 0 9,99

500g  |  Caldo aromático 0 0 0 0

  TOTAL 98,5 9,64 9,71 0,92

  Por pessoa 24,625 2,41 2,428 0,23

Sopa de courgette e ervilhas

Comece por levar ao lume uma panela com água, cascas de cebola, alho 
francês (parte verde), cascas de cenoura e cravinho. Deixe ferver e coe. 
Introduza a courgette, a cebola e as ervilhas, Deixe cozer. Triture bem e 
sirva temperado com a noz-moscada e o azeite.

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

50g  |  Ervilhas 57 3,45 9 0,2

60g  |  Cebola 12 0,54 1,86 0,12

2g  |  Noz moscada 10,5 0,116 0,986 0,726

10g  |  Azeite 90 0 0 9,99

200g  |  Curgete 38 3,2 4 0,6

500g  |  Caldo aromático 0 0 0 0

TOTAL 197 7,19 14,86 10,91

Por pessoa 49,25 1,7975 3,715 2,7275
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Salada de salmão marinado   4 pessoas

Corte o salmão em pedaços pequenos e reserve. Pique a cebola e corte 
os pimentos em cubos. Junte à alface iceberg em juliana e ao cebolinho 
picado. Adicione o salmão e tempere com a pimenta a raspa e o sumo 
de limão e o azeite. Envolva cuidadosamente e sirva fresco.

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

200g  |  Salmão 524 32,4 0 43,8

60g  |  Cebola 12 0,54 1,86 0,12

100g  |  Alface iceberg 15 1,8 0,8 0,2

50g  |  Pimento verde 13,5 0,8 1,35 0,3

1g  |  Pimenta 0 0 0 0

10g  |  Cebolinho 3 0,33 0,44 0,07

100g  |  Limão 25 0,3 1,5 0

5g  |  Azeite 45 0 0 4,995

TOTAL 637,5 36,17 5,95 49,485

Por pessoa 159,38 9,04 1,49 12,37

Coza a couve em água. Retire e reserve. Na mesma água, coza o arroz e 
reserve. À parte, salteie a cebola com a courgette em azeite. Adicione o 
peixe e tempere com pimenta. Refresque com o sumo do limão e polvilhe 
com os orégãos. Num tabuleiro, coloque o arroz e o preparado de peixe e 
vegetais em camadas. Leve ao forno a torrar.

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

200g  |  Pescada/ 
garoupa/dourada/salmão

150 34 0 1,6

60g  |  Cebola 12 0,54 1,86 0,12

100g  |  Couve 31 2,2 3,5 0,4

50g  |  Courgette 9,5 0,8 1 0,15

1g  |  Pimenta 0 0 0 0

5g  |  Oregãos 15,3 0,55 3,23 0,515

200g  |  Arroz 694 13,4 156,2 0,8

100g  |  Limão 25 0,3 1,5 0

5g  |  Azeite 45 0 0 4,995

TOTAL 981,8 51,79 167,29 8,58

Por pessoa 245,45 12,95 41,82 2,15

Arroz de peixe no forno
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Salteie em azeite a castanha com os brócolos e a cebola. Esmague gros-
seiramente e recheie os bifes de peru. Marque numa frigideira bem 
quente e leve ao forno a terminar de assar. Coza o arroz e sirva o rolin-
ho de peru com o arroz e a courgette cortada em juliana (ou com um 
espirulizador).

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

320g  |  Peru 336 74,88 0 4,16

50g  |  Castanha 97 1,55 19,9 0,55

50g  |  Brócolos 16 1,7 0,75 0,4

120g  |  Cebola 24 1,08 3,72 0,24

120g  |  Courgete 22,8 1,92 2,4 0,36

200g  |  Arroz 694 13,4 156,2 0,8

10g  |  Azeite 90 0 0 9,99

TOTAL 1279,8 94,53 182,97 16,5

Por pessoa 319,95 23,6325 45,7425 4,125

Rolinho de peru com castanha e legumes   4 pessoas Estufado de frango e brócolos

Salteie a cebola em azeite. Junte o pimento, os cogumelos, e o aipo. 
Adicione o frango e deize cozer. Pouco antes de desligar, adicione os 
brócolos e deixe cozer ligeiramente.  Sirva acompanhado do arroz cozido.

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

320g  |  Frango 345,6 77,12 0 3,84

50g  |  Brócolos 16 1,7 0,75 0,4

120g  |  Cebola 24 1,08 3,72 0,24

50g  |  Pimento 13,5 0,8 1,35 0,3

200g  |  Aipo 30 2,2 3 0,2

200g  |  Arroz 694 13,4 156,2 0,8

100g  |  Cogumelos 18 1,8 0,5 0,5

10g  |  Azeite 90 0 0 9,99

TOTAL 1231,1 98,1 165,52 16,27

Por pessoa 307,775 24,525 41,38 4,0675
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Junte a farinha de milho com a farinha de aveia. Adicione o açafrão a 
linhaça a goma xantana e amasse cuidadosamente com a água. Adi-
cione a levedura e volte a amassar. Deixe levedar cerca de 30 minutos. 
Molde e deposite a maçã em meias-luas. Polvilhe com canela. Leve ao 
forno cerca de 15 minutos a 200 graus.

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

200g  |  Farinha milho 718 16,6 150,6 4,4

100g  |  Farinha aveia 366 13,5 61,7 5,8

20g  |  Linhaça 106,8 3,66 5,78 8,44

1g  |  Açafrão 3,1 0,114 0,654 0,058

1g  |  Goma xantana 2,92 2,92 0,667 0

200g  |  Água 0 0 0 0

4g  |  Levedura 13,72 2,04 1,476 0,16

5g  |  Canela em pó 15,75 0,195 2,775 0,16

100g  |  Maçã 64 0,2 13,4 0,5

TOTAL 1287,2 39,115 236,4 19,46

Por pessoa 321,8 9,77875 59,1 4,865

Pão de maçã Iogurte com pera açafronada   4 pessoas

Descasque a pera e ponha a cozer com o sumo e raspa da laranja, o 
açafrão e o anis estrelado. À parte, envolva o leite com o sumo e raspa 
do limão, junte o probiótico e a goma xantana e reserve. Sirva a pera e 
o iogurte acompanhado com os flocos de aveia.

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

320g  |  Leite 150,4 10,56 15,68 5,12

100g  |  Sumo laranja 42 0,3 9,5 0,1

120g  |  Iogurte natural 64,8 5,04 6 2,16

2g  |  Goma xantana 5,84 5,84 1,334 0

20g  |  Flocos de aveia 73,2 2,7 12,34 1,16

250g  |  Pera 117,5 0,75 23,5 1

2g  |  Açafrão 6,2 0,228 1,308 0,116

100g  |  Sumo limão e raspa 25 0,3 1,5 0

1 uni  |  Estrela anis 0 0 0 0

TOTAL 478,74 25,49 69,85 9,54

Por pessoa 119,69 6,3725 17,46 2,385
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Envolva a aveia com os ovos e a banana esmagada. Numa frigideira 
bem quente, deposite pequenas porções deixando alourar bem de cada 
lado. À parte, leve os mirtilos ao lume com uma colher de sopa de água 
e o pau de canela. Deixe levantar fervura, esmague os mirtilos com a 
ajuda de um garfo e deixe apurar. Sirva as panquecas com o couli de 
mirtilos.

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

50g  |  Aveia 183 6,75 30,85 2,9

200g  |  Banana 208 3,2 43,6 0,94

110g  |  Ovos 163,9 14,3 0 11,88

5g  |  Canela 15,75 0,195 2,775 0,16

10g  |  Água 0 0 0 0

100g  |  Mirtilo 57 0,7 14,5 0,3

TOTAL 627,65 25,145 91,73 16,18

Por pessoa 156,91 6,28625 22,93 4,045

Panqueca de banana e coulie de mirtilos   4 pessoas Aveludado ou leite-creme de banana   4 pessoas

Dissolva o amido de milho em metade do leite e reserve. Leve o restante ao 
lume com a casca do limão e o pau de canela/estrela de anis/vagem de bauni-
lha. Adicione metade da banana esmagada e envolva. Junte este preparado 
ao leite com amido e volte a levar ao lume. Deixe cozer lentamente, mexendo 
sempre. Sirva numa taça - coloque o preparado de leite e cubra com o resto da 
banana esmagada envolvida com o sumo do limão. Polvilhe com canela.

ingredientes Kcal proteína (g) hc (g) gordura (g)

200g  |  Banana 208 3,2 43,6 0,94

400g  |  Leite 188 13,2 19,6 6,4

20g  |  Amido de milho 72,8 0,08 18,04 0,04

1 uni  |  Casca limão 0 0 0 0

1 uni  |  Pau de canela/ 
estrela anis/vagem baunilha

0 0 0 0

5g  |  Canela pó 15,75 0,195 2,775 0,16

TOTAL 484,55 16,675 84,02 7,54

Por pessoa 121,14 4,16875 21 1,885
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Aformação de cálculos renais 
depende da concentração ele-
vada da urina por reduzida in-

gesta de água (líquidos). Por esta razão 
uma hidratação adequada tem um pa-
pel determinante no aparecimento de 
cálculos, podendo diminuir a sua for-
mação até cerca de 60 %. A ingestão 
hídrica diária deverá ser superior a 1,5 
litros de água (caso não exista con-
traindicação), devendo variar na marca 
e na origem da água. Deve-se reforçar 
a hidratação em épocas de calor ou 
quando fizer exercício físico (ou um 
grande esforço físico) que o faça trans-
pirar mais, aumentando para cerca de 
3L; 2 horas após refeição, antes de dei-
tar e eventualmente durante a noite, 
para que a urina de manhã esteja me-
nos concentrada.

O sal deverá ser consumido de forma 
moderada. Diminua a quantidade de 
sal na confeção e tempero dos alimen-
tos para 3g/dia. Assim, evite alimentos 
salgados e produtos de charcutaria 
como presunto, bacon, mortadela, sal-
sicha, entre outros; conservas: atum e 
cogumelos (passar por água corrente 

em abundância); sopas instantâneas, 

caldos concentrados (carne, peixe, ma-

risco, legumes), ketchup, batata frita,…; 

aperitivos salgados.

Uma dieta moderada em cálcio dimi-

nui o risco de litíase renal. Dietas res-

tritivas em cálcio têm alguns riscos. Por 

esta razão é recomendada a ingestão 

de alimentos ricos em cálcio dietético 

(produtos lácteos como o leite, o iogur-

te e o queijo) de forma moderada, ou 

seja, cerca de 2 a 3 porções ao dia, ten-

do como exemplo de 1 porção: 1 copo 

de leite ou 2 iogurtes ou 2 fatias finas 

de queijo (30g).

Outra medida importante é reduzir o 

consumo de gordura na alimentação, 

através da diminuição da ingesta de ali-

mentos ricos em gordura, tal como no 

tempero e confeção dos alimentos. Para 

cozinhar prefira o azeite. Pode utilizar 

margarinas e óleos vegetais para usar 

em cru, sempre em pequena quantida-

de. Prefira cozidos, grelhados, estufa-

dos em cru e assados (sem molho) em 

vez de guisados, refogados e fritos.

Deverá também evitar a ingestão de 

Recomentações gerais na alimentação para prevenção da litíase renal oxálica

açúcar e dos géneros alimentares que 
o contêm, pois existe uma grande in-
cidência desta patologia em obesos e 
diabéticos.

É também fundamental limitar a in-
gestão de proteína. Recomenda-se 
uma ingestão de carne e peixe entre 
os 110g a 170g diários. Prefira o peixe 
à carne. E de entre os vários tipos de 
carne prefira a carne magra em vez da 
carne vermelha. 

Muito importante também é a inges-
tão de alimentos com elevado teor em 
fibra dietética, como o pão integral e de 
centeio que, por possuírem mais fibra 
que o pão branco fermentado, dificul-
tam a produção de cálculos de cálcio.

Devido ao alto teor de substâncias 
inibidoras da formação de todos os ti-
pos de cálculo, recomenda-se a inges-
tão regular de arroz (de preferência in-
tegral), clara de ovo, margarina e óleos 
vegetais, mel e frutas: abacaxi, uva, 
melancia, pera e cereja. 

A restrição de alimentos ricos em 
oxalato é essencial nos doentes com 
hiperoxalúrias de origem dietética. 

Deve ser controlada a ingestão de es-
pinafres, frutos secos (particularmente 
noz), morangos, chocolate, chá e bebi-
das de cola, para além de outros ali-
mentos descritos na tabela.

Os dados existentes sobre o conteúdo 
de oxalato dos alimentos são contradi-
tórios, o que dificulta o conhecimento 
de quais os alimentos que podem ser 
incluídos numa dieta de baixo teor 
em oxalatos. Recorreu-se por essa ra-
zão a uma base de dados do conteúdo 
de oxalato em alimentos da Harvard 
School of Public Health. Com base nes-
ses dados, concebeu-se a tabela para 
consulta, no sentido de permitir que se 
façam escolhas alimentares mais infor-
madas como parte de uma dieta com 
baixo teor de oxalato.

Vânia Ferreira
Dietista do CHULC
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Tabela de alimentos_Oxalatos Tabela de alimentos_Oxalatos

Grupos  
de Alimentos

Teor de Oxalato  
muito baixo ou nulo

Teor de Oxalato Baixo
Teor moderado  

de Oxalato
Teor elevado  

de Oxalato 
Teor de muito  

elevado Oxalato

1 a 2 porções diárias 1 porção diária LIMITAR A INGESTÃO EVITAR 

0 -1 mg por porção Porção 2 - 4 mg por porção Porção 5 - 9 mg por porção Porção 10 - 12 mg por porção Porção >12 mg por porção Porção

leguMes, hortaliÇas e Verduras

*Alimentos  
cozinhados  
- os crus estão 
identificados.

Alface (Iceberg  
ou Romana)

1 cháv. Aipo 1 talo Alcachofras 1 
unidade Aipo (cozido) 1 cháv. Batatas (todos os 

tipos e produtos)

Bok Choy /  
Pak-choi 1 cháv. Algas 1 cháv. Azeitonas ±10 

unidades Couve galega 1 cháv. Beterraba ½  cháv.

Brócolos ½  cháv. Couve de Bruxelas 
(congelada) ½  cháv. Cenouras 

cozidas (cortada)
½  cháv. Cenouras cruas 

(picadas)
½  cháv.

Cebola 1 peq. Couve kale  (picada) ½  cháv. Espargos 4 
unidades

Espinafre  
(cozido e cru)

½  cháv.

Cebolinho 1 c.s. Feijão mungo 1 cháv. Feijão ½  cháv. Favas ½  cháv.

Cebolinho ½  cháv. Folha de mostarda- 
-castanha (picada) 1 cháv. Legumes mistos 

(congelados) 
½  cháv. Feijão (branco, 

vermelho)
½  cháv.

Cogumelos 1 Hummus 1 colh. 
sopa

Malagueta/ 
pimento picante ½  cháv. Inhame ½  cháv.

Couve repolho ½  cháv. Soja 1 cháv. Molho de tomate ½  cháv.

Couve-flor ½  cháv. Tomate 1 
unidade

Nabo /  
grelos de nabo ½  cháv.

Curgete ½  cháv.
Mistura vegetais 
orientais 
(congelados) 

½  cháv. Pastinaga ½  cháv.

Endívias 1/2 cháv. Quiabo ½  cháv.

Ervilhas ½  cháv. Rebentos  
de bambu 1 cháv.

Milho 1/2 cháv. Ruibarbo ½  cháv.

Pepino metade

Pickles 1 pickle

Pimento verde (cru) 10 tiras

Rabanete 10 
unidades

Rebentos de Alfafa ½  cháv.
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Tabela de alimentos_Oxalatos Tabela de alimentos_Oxalatos

Grupos  
de Alimentos

Teor de Oxalato  
muito baixo ou nulo

Teor de Oxalato Baixo
Teor moderado  

de Oxalato
Teor elevado  

de Oxalato 
Teor de muito  

elevado Oxalato

1 a 2 porções diárias 1 porção diária LIMITAR A INGESTÃO EVITAR 

0 -1 mg por porção Porção 2 - 4 mg por porção Porção 5 - 9 mg por porção Porção 10 - 12 mg por porção Porção >12 mg por porção Porção

cereais 

Farelo de aveia (cru) ⅓ cháv. Arroz branco (cozido) ½  cháv. Cuscuz (cozido) ½  cháv. Esparguete 
(cozida) 1 cháv. Arroz integral 

(cozido)
½  cháv.

Farelo de milho 2 colh. 
sopa

Farinha de trigo 
integral

2 colh. 
sopa

Millet (milho-
painço) 

2 colh. 
sopa Bulgur (cozido) ½  cháv.

Farinha de arroz 
branco

2 colh. 
sopa

Farinha de trigo  
(de uso geral)

2 colh. 
sopa

Sêmola de 
milho 

2 colh. 
sopa Farelo de arroz 2 colh. 

sopa

Farinha de aveia 1 cháv. Farelo de trigo 1 colh. 
sopa

Farinha de malte  
de cevada

2 colh. 
sopa

Farinha de arroz 
integral 1 cháv.

Farinha de milho 2 colh. 
sopa

Grão de trigo  
(cozido)

1 cháv.

Lasanha 1 porção

Trigo sarraceno 
(cozido)

½  cháv.

pÃo (E OUTROS DERIVADOS DE CEREAIS)

Pão de Milho 1 fatia Pão de trigo  1 fatia Panquecas 4  
unidades

Pão de Aveia 1 fatia Pão de centeio 1 fatia

Tortillas  
(milho e trigo) 1 tortilha

Pão branco 1 fatia

Pão de farelo  
de trigo 1 fatia

Pão de aveia 
integral 1 fatia

Pão integral 1 fatia
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Tabela de alimentos_Oxalatos Tabela de alimentos_Oxalatos

Grupos  
de Alimentos

Teor de Oxalato  
muito baixo ou nulo

Teor de Oxalato Baixo
Teor moderado  

de Oxalato
Teor elevado  

de Oxalato 
Teor de muito  

elevado Oxalato

1 a 2 porções diárias 1 porção diária LIMITAR A INGESTÃO EVITAR 

0 -1 mg por porção Porção 2 - 4 mg por porção Porção 5 - 9 mg por porção Porção 10 - 12 mg por porção Porção >12 mg por porção Porção

laticínios

leite

dose = 1 chávena 
= 240ml

Leite desnatado  
ou magro Leite em pó 1 

saqueta 
Leite com 
chocolate

Leite meio gordo  
ou gordo

iogurte

Iogurte de aroma 1 cháv. Iogurte natural 1 cháv.

Iogurte magro  
com fruta 1 cháv.

QueiJo

Cottage  
ou queijo ricota ½  cháv.

Manteiga (meio sal) 1 noz

Queijo Cheddar 1 fatia

Queijo com baixo teor 
de gordura 1 fatia

Queijo creme magro 30g

Queijo Mozzarella 30g
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Tabela de alimentos_Oxalatos Tabela de alimentos_Oxalatos

Grupos  
de Alimentos

Teor de Oxalato  
muito baixo ou nulo

Teor de Oxalato Baixo
Teor moderado  

de Oxalato
Teor elevado  

de Oxalato 
Teor de muito  

elevado Oxalato

1 a 2 porções diárias 1 porção diária LIMITAR A INGESTÃO EVITAR 

0 -1 mg por porção Porção 2 - 4 mg por porção Porção 5 - 9 mg por porção Porção 10 - 12 mg por porção Porção >12 mg por porção Porção

"cereais" de peQueno-alMoÇo

Cereais de aveia 1 cháv.
Flocos tostados  
de arroz, trigo e 
cevada (Special K®)

1 cháv.
Barras de  
trigo integral 
(Wheetabix®)

2 
unidades

Farelo de trigo 
(All-bran® Plus) ½  cháv. Farelo de trigo  

(All-Bran® Original)
½  cháv.

Flocos de milho  
(corn flakes) 1 cháv.

Flocos tostados de 
arroz e trigo com 
frutos vermelhos 
liofilizados (Special K® 
frutos vermelhos)

1 cháv.
Flocos de 
trigo integral 
(Clusters®)

1 cháv.

"cereais" de peQueno-alMoÇo (continuaÇÃo)

Granola baixo 
teor em gordura ⅔ cháv.

Flocos de aveia 
crus, fruta  
e frutos secos 
(Muesli) 

⅔ cháv.

seMentes e Frutos oleaginosos

Linhaça 1 colh. 
sopa Nozes-pecã 

30g 
ou 15 

metades
Amêndoas 

30g (ou 
22 uni-
dades)

Sementes de 
girassol 1 cháv. Amendoim 30g

Cajus 30g

Mix frutos secos 30g

Nozes
1 cháv. 

(ou 7 un-
idades)

Pistácios 
30g (ou 
48 uni-
dades)
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Tabela de alimentos_Oxalatos Tabela de alimentos_Oxalatos

Grupos  
de Alimentos

Teor de Oxalato  
muito baixo ou nulo

Teor de Oxalato Baixo
Teor moderado  

de Oxalato
Teor elevado  

de Oxalato 
Teor de muito  

elevado Oxalato

1 a 2 porções diárias 1 porção diária LIMITAR A INGESTÃO EVITAR 

0 -1 mg por porção Porção 2 - 4 mg por porção Porção 5 - 9 mg por porção Porção 10 - 12 mg por porção Porção >12 mg por porção Porção

seMentes e Frutos oleaginosos (cONTINUAÇÃO)

Sementes de 
abóbora 1 cháv.

"Trail mix" 
(mistura de 
granola com frutos 
oleaginosos)

30g

BeBidas

dose = 1 chávena 
= 240ml Café (ou descafeinado) Bebida de soja Sumo de ameixa Bebida de arroz

Limonada/ sumo de 
limão (sem açúcar)

Bebida solúvel 
(substituto do café)

Chá preto 
(fermentado)

Refrigerantes Sumo de abacaxi Chocolate 
quente

Sumo de arando Sumo de damasco
Limonada 
(concentrado 
congelado)

Sumo de manga Sumo de laranja Sumo de cenoura

Sumo de uva Sumo de maçã Sumo de tomate

Fruta

crua

Ameixas 1 
unidade Abacaxi 1 cháv. Figos 

1 
unidade 
média

Tangerinas 1 
unidade Abacate 1 

unidade

Banana-pão (média)
1 

unidade 
média

Amoras ½  cháv. Framboesa 1 cháv.

Damascos 1 
unidade Bananas 1 

unidade Kiwi 1 
unidade

Limões ⅙ de 
unidade Cerejas 1 cháv. Laranja 1 

unidade

Maçãs 1 
unidade Limas ½ 

unidade Tâmaras 1 
unidade
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Tabela de alimentos_Oxalatos Tabela de alimentos_Oxalatos

Grupos  
de Alimentos

Teor de Oxalato  
muito baixo ou nulo

Teor de Oxalato Baixo
Teor moderado  

de Oxalato
Teor elevado  

de Oxalato 
Teor de muito  

elevado Oxalato

1 a 2 porções diárias 1 porção diária LIMITAR A INGESTÃO EVITAR 

0 -1 mg por porção Porção 2 - 4 mg por porção Porção 5 - 9 mg por porção Porção 10 - 12 mg por porção Porção >12 mg por porção Porção

crua (CONTINUAÇÃO)

Mamão (médio)
1 

unidade 
média

Mirtilos ½  cháv. Toranja ½ 
unidade

Manga 1 
unidade Morangos ½  cháv.

Melancia 1 
unidade Passas 30g

Melão Honeydew 1 cháv. Peras 1 
unidade

Meloa ¼  
unidade

Nectarina 1 
unidade

Pêssegos 1 
unidade

Uvas 

½  cháv. 
(ou 16 

uvas sem 
sementes)

Fruta eM conserVa/ enlatada

Peras enlatadas ½  cháv. Molho de arando ½  cháv. Cerejas 
enlatadas ½  cháv. Ananás /  

abacaxi enlatado ½  cháv.

Pêssegos em conserva ½  cháv.

Mistura de frutas ½  cháv.

Fruta desidratada

Arandos desidratados ½  cháv. Damascos secos  
(metades)

1 cháv. Ameixas secas 

 ¼ cháv. 
(ou ±5 

uni-
dades)

Abacaxi seco (1/2 
xícara)

½  cháv.

Maçã desidratada 1 cháv. Figos secos (5 
peças / fruta)

5 
unidades
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Tabela de alimentos_Oxalatos Tabela de alimentos_Oxalatos

Grupos  
de Alimentos

Teor de Oxalato  
muito baixo ou nulo

Teor de Oxalato Baixo
Teor moderado  

de Oxalato
Teor elevado  

de Oxalato 
Teor de muito  

elevado Oxalato

1 a 2 porções diárias 1 porção diária LIMITAR A INGESTÃO EVITAR 

0 -1 mg por porção Porção 2 - 4 mg por porção Porção 5 - 9 mg por porção Porção 10 - 12 mg por porção Porção >12 mg por porção Porção

carne

Bacon magro 2 fatias Almôndegas 2 
unidades

1 Hambúrguer de 
Soja 100g

Cheeseburguer 
(1 hambúrguer  
e pão)

1 
unidade

Carne de caça 
selvagem 85g Taco 1 un. 

pequena
Hambúrguer 
vegetariano

1 
unidade

Carne de vaca 85g Tofu 100g

Fígado 100g

Fígado de Galinha 85g

Frango 85g

Ovos 1 médio

Peru 140g

Porco 140g

Presunto 85g

[Salsicha] 1 
unidade

["Nuggets"  
de frango]

6 
unidades

[Cachorro-
quente (1 
salsicha no pão)]

1

pescado

Anchova 1 filete Salada de Atum 85g

Alabote 1 filete

Amêijoas 85g

Arenque 1 filete

Arinca 1 filete

Atum 100g

Bacalhau 1 filete

Badejo 1 filete

Camarão 85g

Cavala 1 filete
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Tabela de alimentos_Oxalatos Tabela de alimentos_Oxalatos

Grupos  
de Alimentos

Teor de Oxalato  
muito baixo ou nulo

Teor de Oxalato Baixo
Teor moderado  

de Oxalato
Teor elevado  

de Oxalato 
Teor de muito  

elevado Oxalato

1 a 2 porções diárias 1 porção diária LIMITAR A INGESTÃO EVITAR 

0 -1 mg por porção Porção 2 - 4 mg por porção Porção 5 - 9 mg por porção Porção 10 - 12 mg por porção Porção >12 mg por porção Porção

pescado (continuaÇÃo)

Caranguejo real do 
Alasca 

85g ou 
½  perna

Escamudo / paloco 1 filete

Espadarte 100g

Ostras 85g

Salmão 110g

Sardinhas 1 lata ou 
105g

Solha 1 filete
[Palitos de peixe 
congelado (tipo 
douradinhos)]

2  
unidades

oVos

Ovo (médio)
1 

unidade 
média

condiMentos

Açúcar 1 colh. chá Molho de soja 1 colh. 
sopa

Levedura de 
cerveja

1 colh. 
sopa Cacau em pó 4 colh. chá

Açúcar mascavado 1 colh. chá Pimenta em pó 1 colh. 
sopa

Calda de 
chocolate

2 colh. 
sopa

Adoçante artificial 1 pacote Farinha de soja 2 colh. 
sopa

Alho em pó 1 colh. chá Manteiga de 
amendoim

1 colh. 
sopa

Amido de milho 2 colh. 
sopa Miso 1 cháv.

Banha 1 colh. chá Molho de tomate ½  cháv.
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Grupos  
de Alimentos

Teor de Oxalato  
muito baixo ou nulo

Teor de Oxalato Baixo
Teor moderado  

de Oxalato
Teor elevado  

de Oxalato 
Teor de muito  

elevado Oxalato

1 a 2 porções diárias 1 porção diária LIMITAR A INGESTÃO EVITAR 

0 -1 mg por porção Porção 2 - 4 mg por porção Porção 5 - 9 mg por porção Porção 10 - 12 mg por porção Porção >12 mg por porção Porção

condiMentos (CONTÍNUAÇÃO)

Gelatina
1 colh. 

sopa (ou 1 
saqueta) 

Proteína de soja 
Isolada 30g

Manteiga 1 noz Tahine (pasta 
sementes sésamo)

1 colh. 
sopa

Mel 1 colh. 
sopa

Melaço 1 colh. 
sopa

Óleo de Peixe Fígado 
de Bacalhau 1 colh. chá

Pimenta preta 1 pitada

Sal 1 colh. chá

Substituto natas 1 colh. chá

Xarope de milho 1 colh. 
sopa

(Natas) 1 colh. 
sopa

Gelatina 1 cháv. Biscoitos de aveia 1  
unidade

Biscoito tipo 
"Pretzel" 30g Batata frita 30g

Gelado de gelo 1  
unidade Bolo de arroz 1  

unidade
"Tortilha chips" 
de milho 30g Pastelaria / bolos 1 unidade

Pipocas sem gordura/ 
baixo teor 1 cháv. Rabanada 2 fatias

Queque de farelo  
de aveia

1  
unidade

Legenda: colh. sopa: colher de sopa; cháv.: chávena; un.: unidade

Adaptado de: Oxalate Table of Foods. Harvard T.H. Chan School 
of Public Health Nutrition Department, 2007.
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