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Oi, gente! Eu sou nutricionista formada há 5 anos, possuo
especialização na área de nutrição clínica e metabolismo e
também na área de oncologia. Sou mestra em ciências na
área de oncologia pela Faculdade de Ciências Médicas da

Unicamp.

Meu trabalho é diretamente com os pacientes adultos em
tratamento oncológico. Escolhi essa área por experiência

própria do quanto uma nutrição adequada nesse
momento, pode mudar toda a percepção do paciente
sobre o câncer, impactando positivamente na vida do

paciente oncológico.

Prazer,
Thaize



Esse e-book surgiu de uma vontade
enorme de levar evidências científicas de
qualidade a todos os pacientes.  Sabemos
que a internet está aí para muitas coisas
boas, mas também sabemos que existe

muitas informações enganosas.
Sei também, que, nem todos os pacientes

tem acesso 
à informações corretas e a um profissional

especializado na área.

Então, se você é paciente oncológico e
está na maior batalha da sua vida, sinta-se

abraçado por mim nesse e-book, onde
vou compartilhar dicas que podem
amenizar os sintomas nutricionais

causados pelo tratamento.

E-book



Descobri que tenho câncer vou passar
muito mal com o tratamento?

Depende! Depende do tipo de câncer que
você tem, do tipo do protocolo de

tratamento que os médicos irão escolher.
Se precisará de cirurgia, quimioterapia,

radioterapia, imunoterapia
hormonioterapia, transplante de medula

óssea, ou uma combinação desses
tratamentos.

Depende do seu estado nutricional, da sua
saúde antes de descobrir o câncer.

Resumindo: De vários fatores.

Tratamento



Antes de iniciarmos com as
dicas específicas para cada

sintoma, vamos conhecer um
pouco sobre cada grupo

alimentar.

Grupos  
alimentares



Os simples são moléculas menores
de carboidratos e estão presentes em
alimentos como o açúcar, mel, pães de
farinha branca, arroz branco, tudo o
que é feito de farinha branca.
Os complexos são moléculas
maiores, que levam mais tempo para
serem absorvidas, já que, antes disso,
precisam ser transformadas em
carboidratos simples. É todo alimento
feito com farinha integral. Arroz
integral, pão integral, massas integrais.

Os carboidratos são nutrientes que
fornecem energia para o nosso

organismo.
Os carboidratos podem ser simples ou

complexos. 

Carboidratos  



Origem animal: Geralmente são
sólidas à temperatura ambiente. São
as gorduras das carnes, peixes, frango,
do leite e seus derivados (creme de
leite, manteiga, queijo, iogurte); dos
ovos e óleos de peixe.
Origem vegetal: São líquidas. e
encontrado nas sementes, castanhas,
nozes, nos óleos de soja, azeite,
canola, milho e os produtos derivados,
por exemplo, as margarinas.

As gorduras são os principais
fornecedores de energia,
além dos carboidratos. 

As gorduras podem ser tanto de origem
animal quanto vegetal.

 

Lipídeos  



Proteína  

As de origem animal, como, peixes,
vários tipos de ovos, produtos lácteos,
carnes vermelhas, aves.
As de origem vegetal, como, grãos,
lentilhas, nozes, feijão, grão de bico,
tofu, amendoim, arroz e etc.

As proteínas são componentes
necessários para o crescimento,

construção e reparação dos tecidos do
nosso corpo, tal como, nosso músculo.

Existem dois tipos:



As vitaminas e os minerais são
encontrados nas frutas, vegetais e em
alimentos de origem animal, como as

carnes e ovos. 
Eles são importantes na regulação das

funções do nosso organismo, ou seja , são
indispensáveis para o seu

bom funcionamento, contribuindo para o
fortalecimento do nosso

corpo e evitando gripes frequentes e
outras doenças. 

Por isso, são essenciais.

Vitaminas  
e minerais



Alguns efeitos são bem
corriqueiros no tratamento, e é
deles que irei falar e te ajudar
a passar por eles da melhor

forma possível.



Tente fazer refeições leves várias vezes
ao dia, pelo menos de três em três
horas;
Coma e beba bem devagar;
Evite beber líquidos, principalmente
com gás, junto com o almoço e jantar.
Beba-os trinta minutos antes ou após
as refeições;

A anorexia, ou perda do paladar, é um dos
sintomas mais comuns no tratamento

oncológico. 

As seguintes sugestões podem tornar
mais agradável o momento das refeições,

para que você tenha mais vontade de
comer:

Perda de 

apetite



Prepare pratos coloridos e variados e
inclua novos alimentos em seu
cardápio;
Se possível, deixe que outra pessoa
prepare a refeição e evite ficar na
cozinha neste momento;
A comida deve ser preparada na
consistência que mais lhe agradar e
que você consiga tolerar melhor,
podendo variar da consistência
normal, branda (alimentos em
pedaços e bem cozidos), pastosa
(alimentos em forma de purês, suflês,
amassados, desfiados ou
liquidificados), líquida (sob a forma de
sopas liquidificadas ou não, como
sucos, sorvetes, gelatinas etc...



Coma alimentos ricos em proteínas
primeiro em sua refeição quando o
apetite for mais forte;
Adicione proteínas e calorias extras
aos alimentos, como:

 Azeite depois dos pratos
finalizados; 
Gema de ovo em caldos e sopas
durante o preparo; 
Consumir azeitonas; 
Em frutas, vitaminas e sucos,
incluir proteína em pó sem sabor;
Nos lanches entre as refeições
principais incluir abacate, açaí e
coco; 
Adicionar oleaginosas, como
castanha, nozes, sementes ou
pastas nos alimentos, lanches e
saladas.



Náuseas e  

Evite frituras e alimentos gordurosos;
Procure não beber líquidos durante as
refeições. Beba-os nos intervalos;
Chupar gelo pode ajudar a diminuir o
enjoo;
Beba sucos ou chupe picolés de frutas
cítricas, como limão;

Enjoos e vômitos são efeitos colaterais
comuns durante o tratamento. 

Essas dicas podem ajudar no controle da
náusea e do vômito.

vômito



Faça pequenas refeições em menor
intervalo de tempo;
Não fique muito tempo sem comer; 

Coma devagar e mastigue bem os
alimentos;
Não se alimente durante os episódios
de vômitos.
Aguarde um tempo para voltar a se
alimentar;
 Escove os dentes ou lave a boca com
frequência;
Escolha os alimentos que mais lhe
agrade;
Coma alimentos leves, macios e fáceis
de  digerir, em vez de refeições
pesadas;

Lembre-se: quanto mais tempo de
estômago vazio, mais enjoado você

vai ficar;



Coma alimentos secos, como biscoitos,
ou torradas durante o dia;
Coma alimentos que são fáceis para
o  estômago  , como torradas brancas,
iogurte natural e caldo claro;
Coma torradas ou biscoitos antes de
sair da cama, se tiver náusea pela
manhã;
Chupe balas duras, de hortelã-pimenta
ou gotas de limão, se sua boca estiver
um gosto ruim;
Não coma nem beba nada até o
vômito parar;
Beba pequenas quantidades
de líquidos claros após o vômito parar; 



Depois de poder beber líquidos claros
sem vômito, beba líquidos como sopas
ou milk-shakes, que são fáceis para o
estômago;
Fique longe de comida e bebida com
cheiros fortes;
Coma 5 ou 6 refeições pequenas
todos os dias, em vez de 3 refeições
grandes;
Coma alimentos e beba líquidos à
temperatura ambiente (não muito
quente nem muito frio);
Não coma em uma sala com odores
de cozinha ou muito quente;
 Coma em um espaço bem ventilado;
Sente-se ou deite-se com a cabeça
levantada por uma hora depois de
comer;



Consuma gengibre. O gengibre já está
bem estabelecido na literatura, para
náuseas. Consuma como tempero, chá
ou faça cubos de gelo para por nos
sucos.

Infusão de gengibre
400ml de água potável
 3 cm de gengibre
 Ferver por 10 min a água com o
gengibre.
Consumir, ou fazer gelo.



Geladinho
refrescante, para náuseas e

vômitos

Modo de preparo: Bata no
liquidificador, por 2 minutos, 300 ml
de chá de erva-doce
ou hortelã, 5 pedacinhos de gengibre,
1 colher e 1/2
(sopa) com mel. Despeje essa mistura
em forminhas e leve ao
congelador. Após congelado,
consuma como sorvete sempre que se
sentir nauseado.
Se preferir, pode colocar um cubo
dentro de qualquer suco de sua
preferência.



Sorvetes;
Gelo;
Água gelada;
 Refeições geladas;
Evitar, até mesmo tocar em locais e
objetos gelados.

Se você faz uso de Oxaliplatina, você deve
evitar gelados de maneira geral:

Mas, por quê?

Por causa da toxicidade neurossensorial,
provocado pelo frio, ou seja, falta de

sensibilidade e formigamento (ou
choques), que afetam as mãos e pés, que

muitas vezes são desconfortáveis.

Oxaliplatina 



Evite comer alimentos secos;
Prepare a comida com caldos ou
molhos;
Se não houver aftas, chupe balas,
picolés duros ou gelo, ou use chicletes
(de preferência, os de menta), que
podem ajudar a produzir mais saliva;
Ingerir líquidos durante as refeições
para facilitar a mastigação e
deglutição;

A quimioterapia e a radioterapia na
cabeça ou na região do pescoço podem
diminuir a quantidade de saliva em sua

boca. 
Para diminuir o problema, siga as

orientações abaixo:

Boca seca  



Adequar a consistência dos alimentos,
conforme aceitação;
Beba água durante todo o dia;
Coma alimentos fáceis de engolir;
Não coma alimentos que possam
machucar sua boca como, os
alimentos condimentados, azedos e
salgados demais, duros ou crocantes;
Lave a boca a cada 1 a 2 horas;
Não use enxaguante bucal que
contenha álcool.



Coma alimentos macios fáceis de
mastigar, como, batidos, ovos mexidos
e cremes;
Cozinhe os alimentos até ficarem
macios;
Corte os alimentos em pedaços
pequenos. Pode também bater no
liquidificador;
Chupe pedaços de gelo para
entorpecer e acalmar a boca;

Mucosite, são aftas que podem ocorrer
durante a quimioterapia ou a radioterapia
no caso de câncer de cabeça e pescoço.
Ela acomete todo o trato gastrointestinal,
ou seja, pode ocorrer da boca até o ânus.

Essas dicas podem trazer conforto.

Aftas



Coma alimentos frios ou em
temperatura ambiente. Alimentos
quentes podem machucar sua boca;
Beba com um canudo para líquido 
 passar suavemente pelas partes
dolorosas da boca;
Use uma colher pequena para ajudá-lo
a comer, pequenas quantidades é
mais fácil para mastigar;
Fique longe do seguinte:

Alimentos cítricos, como laranjas,
limões;
Alimentos picantes;
Tomate e ketchup;
Alimentos salgados;
Vegetais crus duros;
Alimentos crocantes;
Não beba álcool;



Inspecionar diariamente a boca;
Manter a boca sempre limpa,
principalmente após as refeições;
Utilizar escova de dentes com cerdas
macias; 
Escovar os dentes com pasta
contendo flúor;
Passar fio dental suavemente;
 Fazer gargarejo com bicarbonato de
sódio;

Gargarejo com bicarbonato de
sódio

Dilua 1 colher de chá de bicarbonato
de sódio em 200 ml de água filtrada e
realize bochechos após a higiene oral
(3 a 8 vezes por dia).



Alteração   
do sabor

Coma seus alimentos preferidos;
Preparare pratos mais coloridos e
visualmente apetitosos;
Use e abuse das ervas e temperos
naturais;
Tente consumir comidas e bebidas
azedas;

Alguns quimioterápicos e radioterapia na
região da cabeça e pescoço, alteram as
papilas degustativas, e isso pode levar a

inapetência, falta de apetite.
Então:



Use gotas de limão sem açúcar,
chiclete ou balas de menta, se houver
um sabor metálico ou amargo na
boca;
Use utensílios de plástico e não beba
diretamente de recipientes de metal
se os alimentos tiverem sabor de
metal;
Prefira aves, peixes, ovos e queijo em
vez de carne vermelha.



e dor ao engolir

Procure ajuda de um fonoaudiólogo,
pois ele orientará sobre a mudança da
consistência da dieta;
A comida deve ser preparada na
consistência que for mais bem
tolerada, e que ofereça menos
dificuldade para mastigar ou engolir,
podendo variar entre branda, pastosa
ou líquida;

Pode acontecer principalmente se o
câncer for

localizado na boca ou na garganta. Nesse
caso, alguns cuidados com a

alimentação devem ser tomados:

Dificuldade pra engolir  



Pequenos goles de água ou suco
durante as refeições também podem
ajudar a engolir;
Fazer as refeições em pequenas
quantidades, várias vezes ao dia;
Coma alimentos macios que sejam
fáceis de mastigar e engolir, como
batidos, ovos mexidos, aveia ou outros
cereais cozidos;
Evitar alimentos em extremos de
temperatura;
Cozinhe os alimentos até ficarem
macios;
Corte os alimentos em pedaços
pequenos;
Beba com um canudo;



Coma alimentos e bebidas com alto
teor de proteínas e calorias;
Umedeça os alimentos com molhos,
caldo ou iogurte;
Fique longe dos seguintes alimentos e
bebidas que podem queimar ou
arranhar sua garganta:

Alimentos e bebidas quentes;
Alimentos picantes;
Alimentos e sucos ácidos;
Alimentos crocantes;
Não beba álcool;

Sente-se na posição vertical e incline a
cabeça levemente para a frente
quando comer ou beber, e mantenha-
se na posição vertical por pelo menos
30 minutos depois de comer.



Beba muito líquido durante o dia. Isso
é muito importante, porque o corpo
pode deixar de absorver água
suficiente para repor as perdas
durante a diarreia;
Evitar alimentos ricos em lactose,
glúten e sacarose;
Evitar alimentos e preparações
gordurosas e condimentadas;

A diarreia é caracterizada por evacuações
líquidas acima de três episódios por dia,

que podem levar à desidratação pela
perda de líquidos do seu organismo. Ela

pode ser causada pela quimioterapia,
radioterapia da barriga, infecção ou

sensibilidade a certos alimentos. Aqui vão
algumas ideias para enfrentá-la:

Diarreia   



Evite cafeína, álcool, laticínios, fibras
suco de laranja, suco de ameixa;
Faça refeições pequenas e frequentes;
Beba lentamente, de forma constante,
evitando líquidos muito frios ou muito
quentes. Lembre-se que sopas e
caldos também contem líquidos e
podem ser consumidos;
Prefira alimentos que controlam a
diarreia:

Frutas: banana prata ou banana
maçã, caju, maçã sem casca, pêra
sem casca,limão, goiaba sem
cascas e sem sementes, pêssego
sem casca, maracujá,melão,
melancia;
Sucos: goiaba, caju e limonada.
Coados, de preferência;



Legumes cozidos: batata,
beterraba, cenoura, chuchu, aipim,
inhame, cará, abobrinha sem
casca;
Cereais: arroz, macarrão, fécula de
batata, farinha de arroz, creme de
arroz, amido de milho, pão (de
preferência torrado), biscoito
cream cracker, biscoito maisena,
torrada e farinha de tapioca
(goma);
Chás: mate, erva doce, erva
cidreira, canela,camomila, hortelã,
maçã;
Ovo cozido;
Carnes magras (frango sem pele,
peixe sem couro ou carne
vermelha sem gordura, cozidos,
grelhados ou assados);



Evite alimentos laxativos (que soltam o
intestino), como:

Verduras cruas (vegetais folhosos);
Frutas: mamão, laranja, ameixa;
Farelos integrais: aveia, trigo,
linhaça;
Alimentos açucarados, como doces
concentrados goiabada,
marmelada, geleia de mocotó,
marrom glacê, bananada) e
chocolates.

Lembre-se de lavar as mãos
constantemente, principalmente

antes das
refeições, para evitar contaminação,

que pode causar uma infecção
intestinal.

 



O soro caseiro é uma opção caseira,
barata e muito útil para evitar a

desidratação e repor sais minerais, assim
como a água de coco e os isotônicos.

Soro caseiro
1 copo de água;
- 1 colher (de sopa) rasa de açúcar; e
- 1 colher (de café) rasa de sal

Shake obstipante
Modo de preparo: Bata no
liquidificador 1 polpa congelada de
caju com 200 ml de água de coco e 50
ml de suco concentrado de goiaba.



Coma alimentos ricos em fibras como
pão, biscoito, e cereais integrais, farelo
de trigo e aveia; 
Frutas frescas tipo mamão, laranja
com bagaço, ameixa, tangerina, caqui,
uva com casca e verduras (agrião,
alface, acelga, brócolis, espinafre,
couve, bertalha etc), abóbora, quiabo,
vagem, caroço de feijão, ervilha,
lentilha;

"Prisão de ventre" ou intestino preso, é um
efeito adverso muito comum, para o

paciente oncológico. Pode ocorrer por
alimentação inadequada, medicação e

pela quimioterapia.
As últimas dicas são para te ajudar a ir ao

banheiro mais tranquilo.

Constipação   



Evite alimentos que “prendem o
intestino”, como maçã, banana, goiaba,
caju, limão, cenoura cozida, batatas,
aipim, inhame, cará, creme de arroz,
chá preto, refrigerantes e mate;
Aproveite ao máximo as cascas ou
talos dos alimentos;
Crie o hábito de ir ao banheiro sempre
que sentir vontade de evacuar;
Realizar atividade física se não houver
contraindicação médica; como eu
sempre digo:

Pernas que se movem, intestino que
funciona!



Suco laxativo
Modo de preparo: Bata no
liquidificador 1/2 mamão papaia, 3
ameixas secas sem caroço e 200 ml
de suco de laranja.



Creme laxativo 1
3 ameixas secas sem caroço;
1 laranja com bagaço, sem semente e
cortada em cubos;
1 fatia média de mamão;
1/2 copo de iogurte natural; e
1 colher de farelo de trigo.
Preparo:
Deixe as ameixas de molho em 1/2
copo de água por algumas horas. Bata
no liquidificador as ameixas, a água
do molho, a laranja picada, o mamão,
o iogurte e o farelo de trigo. Adicione
gelo e adoce se achar necessário.
Beba pela manhã em jejum.



Creme laxativo 2

1 pedaço pequeno de mamão;
1 colher de sopa de mel; e
1 colher de sopa de aveia em flocos.
Preparo:
Bata no liquidificador o mamão, o
mel e a aveia em flocos. Adoce se
achar necessário. Deixe na geladeira
por alguns minutos. Você pode
consumir a qualquer hora do dia,
inclusive como sobremesa.



Suco laranja não coado + ameixa
+ mamão;
Suco de uva + ameixa + pêra;
Suco de melancia + maçã com
casca + melão;
Suco de abacaxi + cenoura; 
Suco de mamão + ameixa + água
de coco;
Suco de maçã com casca +
manga + cenoura + pêra;
Suco de cenoura + kiwi + água de
coco;
Suco de kiwi + maçã.

Opções de sucos laxativos

Preparo:
Bata no liquidificador os ingredientes
de cada suco e adoce se achar
necessário. 



Água   
Beba água, muita água.

A água além de nos manter hidratados,
auxilia na eliminação da toxicidade dos
quimioterápicos e dos remédios. Mas o

que isso quer dizer, Thaize?
Isso quer dizer que você elimina mais

rápido o quimioterápico do seu corpo e
 os remédios, e, com isso, você tem menos

desses sintomas que descrevi. 

Mas qual a

quantidad
e?



Se você tem entre 18 e 55 anos: 35
ml/kg/dia
Se você tem entre 55 e 65 anos: 30
ml/kg/dia
Se você tem mais de 65 anos: 25
ml/kg/dia.

A quantidade de água a se beber por dia
segundo a Organização Mundial da Saúde

é de 2 a 3 litros de água por dia.

Para os pacientes oncológicos o Instituto
Nacional de Oncologia o INCA estimula a

quantidade individualmente.

Para quimioterapia e radioterapia:

Ou seja: Se você pesa 60 kg e tem entre
18 e 55 anos, você vai fazer o seu peso x a
quantidade de ml por dia, referente sua
faixa etária. 
60 X 35 = 2100 litros de água por dia 



Como já foi dito, o seu paladar pode ser
alterado e a água pode passar a ter gosto

ruim.
Então a super dica é colocar pedaços de
frutas e ervas para deixar água com um

gosto melhor.

Então abuse das frutas como, abacaxi,
laranja, limão e morango, e das ervas

como hortelã e capim cidreira. 
É só colocar em uma jarra os pedaços,

colocar água filtrada e guardar na
geladeira. 



Esse e-book não
substitui uma

consulta com o
nutricionista.

Procure um
nutricionista

especialista em
oncologia para um

tratamento
individual e efetivo.



Instagram
@thaizepolizelli

E-mail
thaizepolizelli@hotmail.com
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Lembre-se,
tudo Passa!


