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Uma alimentação saudável é sempre vital para que o organismo funcione bem, e durante a
quimioterapia
não poderia ser diferente, por isso, pacientes em
tratamento de câncer
devem ter atenção redobrada com a alimentação."Ela pode contribuir para o bem-estar e o
fortalecimento do paciente, evitando a degeneração dos tecidos do corpo e ajudando a
reconstruir aqueles que o tratamento contra o câncer possa ter prejudicado", explica a
nutricionista Emanuelle Vieira.

Segundo ela, pacientes com boa alimentação durante o tratamento de câncer têm mais
condições de vencer os efeitos colaterais e de enfrentar, com êxito, a administração de doses
mais altas de certos medicamentos. É importante lembrar que não é necessário comer muito
(quantidade), e sim comer bem (qualidade).

De acordo com Emanuelle, se o paciente não estiver apresentando nenhum efeito colateral, a
alimentação deve ser de consistência normal ou de acordo com sua aceitação, fracionada
(cinco a seis refeições/dia), variando ao máximo os componentes do cardápio, para evitar
monotonia alimentar.

A ingestão de líquidos (água, sucos, água de coco, sopas etc.) deverá ser de no mínimo 1,5
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a 3 litros por dia, para que haja eliminação da parte tóxica do medicamento. "Durante o
tratamento a ingestão de bebidas alcoólicas não é aconselhada", alerta a nutricionista.

As drogas quimioterápicas poderão provocar efeitos colaterais que muitas vezes influenciam
diretamente na sua ingestão alimentar. "Caso o paciente apresente algum efeito colateral em
decorrência do tratamento, a sua alimentação deverá sofrer modificações de acordo com cada
efeito colateral, por isso a importância de procurar um nutricionista", diz ela.

Há, porém, algumas normas gerais que podem ajudar o paciente a se preparar para esse
período. Para evitar o agravamento de enjoos, náuseas e diarreias, um dos cuidados é evitar o
excesso de frituras
. Para qualquer pessoa, alimentos fritos não devem ser uma rotina no cardápio: recomenda-se
que as frituras sejam consumidas no máximo duas vezes por semana e que elas sejam
preparadas em óleo não utilizado anteriormente. O óleo reutilizado produz substâncias que
irritam o aparelho digestivo e podem ser mais um fator de agressão para quem já está sofrendo
com náuseas ou diarreia em função de um tratamento quimioterápico.

As frutas cítricas só devem ser evitadas se, durante o tratamento quimioterápico, o paciente se
queixar de muita azia, náusea, estomatite, ou quando tiver refluxo gastroesofágico, que é a
sensação de que a comida está voltando para a boca.

É preciso estar sempre atento à ocorrência de diarreia ou constipação. Em caso de diarreia,
deve-se evitar alimentos gordurosos, consumir vegetais cozidos sem casca e abolir
condimentos fortes. Bebidas como café, chá-preto ou mate e bebidas alcoólicas também são
contraindicadas. Para a constipação, ou intestino preso, o caminho é dar preferência para
alimentos vegetais crus, suplementando a alimentação com cereais integrais, granola ou farelo
de trigo, que podem ser acrescentados ao suco, leite ou sopa.
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Náuseas/vômitos

Algumas pessoas que recebem quimioterapia podem apresentar náuseas e/ou vômitos.
Existem alguns procedimentos até simples que ajudam a reduzir essas reações adversas,
como:

- Não prepare alimentos quando estiver sentindo enjoo. Se possível, deixe essa tarefa para
outras pessoas.

- Ingira várias refeições leves durante o dia.

- Mastigue bem os alimentos.

- Beba muita água durante o dia, em pequenas porções e de forma lenta e frequente.

- Quando permitido, coloque gelo picado na boca e deixe derreter devagar para aliviar os
enjoos.

- Ingira bebidas nutritivas entre as refeições ou como substituto para uma refeição.

- Faça uma dieta fracionada, comendo pequenas quantidades lenta e frequentemente.

- Evite a ingestão de líquidos junto às refeições.
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- Evite comer em locais abafados, quentes ou que tenham cheiros de cozinha que possam
causar náuseas.

- Não tente ingerir seus alimentos preferidos quando sentir náuseas. Isso poderá criar
repugnância permanente por esses alimentos.

- Descanse após as refeições, pois a atividade pode retardar a digestão. É melhor descansar
sentado durante cerca de 1 hora após as refeições.

- Se a náusea costuma aparecer durante o tratamento, evite comer uma ou duas horas antes
da quimioterapia. Fale com seu nutricionista.

- Procure dar preferência a alimentos como: mingau de aveia, torradas, biscoitos integrais,
bolachas cream cracker, alimentos frios, sucos de frutas, frutas em pedaços, água de coco,
gelatinas, sorvetes de frutas, iogurtes e raspadinha de gelo.

- Evite consumir alimentos quentes; gordurosos; fritos; muito doces; condimentos; pimentas e
alimentos com odores fortes.

Feridas na boca

Algumas quimioterapias, sejam elas intravenosas ou orais, podem deixar a boca dolorida. Dor,
vermelhidão, inchaço ou feridas na boca são conhecidos como estomatite ou mucosite. Nesses
casos, a primeira medida é introduzir na dieta alimentos que não sejam ácidos, nem muito
doces, nem muito salgados para não aumentar a dor.
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Pequenos ajustes à dieta também podem ajudar a amenizar as feridas na boca. São eles:

- Alimentos e bebidas frescas ajudam a suavizar a boca, assim, é possível adicionar gelo
triturado às bebidas ou comer sorvetes.

- Evite alimentos como vegetais crus e torradas, que podem arranhar a boca.

- Evite alimentos salgados e picantes, que podem provocar ardor na boca.

- Beba pelo menos 1 litro e meio de líquidos por dia.

- Experimente ingerir alimentos como caldos, sopas, vitaminas.

- Dê preferência a uma dieta pastosa.

- Altere a textura e temperatura dos alimentos.

- Consuma alimentos macios e de fácil deglutição, como melão, uva, milk-shake, banana
cozida, pera mole, pêssego, melancia, purês, queijos cremosos, gelatinas, pudins, ovos
mexidos, mingau, líquidos.

- Evite consumir: sucos e frutas críticas, alimentos crus, pães, entradas temperadas, picles,
comidas salgadas e apimentadas, torrada, granola, alimentos secos.
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Boca seca

A quimioterapia e a radioterapia podem reduzir o fluxo de saliva, causando "boca seca". Essa
sensação causa desconforto, dificultando a mastigação e deglutição, podendo inclusive alterar
o sabor dos alimentos, favorecendo a inapetência. As sugestões abaixo podem ajudar a
enfrentar esse problema:

- Experimente: pudins, purês, iogurtes, milk-shakes, sorvetes, queijos cremosos, gelatinas.

- Utilize preparações com molhos como: molho tártaro, molho rosé, molho com creme de leite.

- Evite: alimentos ácidos ou muito salgados; temperos fortes como pimenta e cravos; alimentos
ásperos como farelos, cereais crus, torradas.

- Utilize goles de água (água de coco, suco de limão) frequentemente para facilitar a deglutição.

- Mantenha os lábios protegidos com manteiga de cacau. Alimentos frios ou em temperatura
ambiente são mais tolerados. Se necessário, liquidifique os alimentos ou embeba-os em leite,
chás.

- Para aliviar o incômodo da sensação de boca seca, uma dica é lançar mão de balas de limão
ou de hortelã, ou pingar algumas gotas de limão na água.

A nutricionista dá mais algumas dicas:
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- Procure sempre a orientação da equipe de profissionais que acompanha o seu tratamento,
especialmente do nutricionista.

- Varie ao máximo o prato a cada refeição e tente produzir pratos que sejam visualmente
atraentes, com muitas cores, alimentos frescos e dispostos de forma agradável ao olhar. As
ervas aromáticas, utilizadas sem abuso, podem tornar o prato atraente também ao olfato e
ainda disfarçam os sabores que, por causa da medicação, podem causar enjoos e acabar com
o paladar.

- Respeite seus gostos e preferências. Coma sempre o que tiver vontade.

- Coma devagar e mastigue bem os alimentos.

- Faça as refeições em ambiente e companhia agradável para reforçar o estímulo.

- Sempre que possível, é bom passar a tarefa de preparar a refeição a outra pessoa. Fazer a
própria comida quando se está cansado ou nauseado é meio caminho para não conseguir
comer o alimento depois de pronto. Fale com os familiares e amigos para ajudarem nas
compras e preparação dos alimentos.

- Sirva a sua comida em temperatura ambiente.

- Pare de comer (somente por um período) alimentos que para você apresentam um gosto
desagradável.

- Não tenha medo de experimentar novos alimentos ou alimentos que não costumava comer,
pois o paladar pode se modificar durante o tratamento.
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- Não deixe a hidratação de lado! Sempre tenha água em locais de fácil acesso. A
recomendação é consumir 2 litros/dia (água, água de coco, chás, sucos ou caldos). Em caso
de vômitos e/ou diarreia a hidratação deve ser redobrada.

- Os suplementos nutricionais são importantes alternativas para auxiliar na sua alimentação.
Eles apresentam diferentes sabores, são em pó ou líquidos e podem ser consumidos
diretamente da embalagem com o canudinho. Peça orientação da equipe de profissionais que
o acompanha.

- Consuma alimentos e bebidas frescos e mornos – aguarde que os alimentos e bebidas
quentes esfriem – e não consuma bebidas gasosas.

- Evite alimentos e bebidas fortes, como café, peixe, cebola e alho, ou alimentos muito quentes.
Isso pode desencadear náuseas e, por conseguinte, vômitos.

- Antes do início da quimioterapia é bom que você relaxe e pratique alguma atividade de que
goste – meditar, ler um livro, escutar música etc. Isso fará com que sinta menos náuseas.

- Lembre-se: o ideal é que o paciente não deixe de se alimentar e que tente variar os alimentos
o máximo que puder.

Emanuelle Vieira é nutricionista formada no Centro Universitário de Belo Horizonte.
Pós-graduanda em Nutrição Esportiva. Credenciada à Rede Nutrício de Atendimento. Atua na
Clínica Emanuelle Vieira, em Ouro Branco - MG e região, oferecendo serviços como
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Atendimento Nutricional Especializado, Nutrição Esportiva, Nutrição Estética, Personal Diet,
Consultoria Nutricional para empresas e Reeducação Alimentar.

E-mails: emanuellemvieira@yahoo.com.br / emanuellenutri@yahoo.com.br
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