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APRESENTAÇÃO 

Olá, tudo joia?  

Aqui é a Angela Sezini, professora dos cursos de Nutrição do Estratégia Concursos. 

Você que se prepara para Residências em Nutrição, preparei um material muito bacana e bem completo 
sobre câncer.  

A ideia é que você possa, com este conteúdo, conhecer os tópicos mais relevantes referentes ao tema. 
Considere que se trata de um dos assuntos mais recorrentes nas provas de Residência. Portanto, esteja 
atento e, através de uma boa leitura, procure reter o máximo de informações possível. 

Abraço, 

Profa. Angela Sezini 

Redes Sociais 

Telegram: https://t.me/nutricaoec 

IG: @profangelasezini 

Facebook: Angela Sezini 
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TÓPICOS FUNDAMENTAIS SOBRE CÂNCER 

Precisamos estar preparados para este tema! Ele é bastante cobrado, uma vez, que infelizmente os 

casos de câncer são cada vez mais expressivos. Os pacientes, vítimas dessa doença, necessitam de cuidados 

e orientações especiais tanto para preservar o estado nutricional como para minimizar os efeitos colaterais 

impostos pela medicação.  Vamos começar? 

 

 Definição 

A palavra câncer vem do grego karkinos, que quer dizer caranguejo. Atualmente, câncer é o nome 

geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum o crescimento desordenado de 

células que tendem a invadir e destruir tecidos e órgãos vizinhos. 

 

 Características 

O aparecimento do câncer possui várias causas e inclui tanto fatores genéticos e de composição 

corporal quanto ambientais, chamados agentes cancerígenos. Dos fatores ambientais, o cigarro é um dos 

mais importantes para a favorecer o surgimento da doença.  

Vejamos, a seguir, os fatores de risco modificáveis e não modificáveis implicados na doença. Destaco 

as questões relacionadas a alimentação e a obesidade.  

 

Fatores de risco modificáveis Fatores de risco não modificáveis 

Uso de tabaco Idade: aumento do risco com o aumento da 

idade 

Alimentação inadequada: alta densidade 

energética, rica em gordura saturada e pobre em 

frutas, legumes e verduras 

Etnia ou raça 

Inatividade física Hereditariedade 

Obesidade  Gênero: em razão de diferenças anatômicas 

Consumo de bebidas alcoólicas  

Agentes infecciosos: papiloma vírus humano (HPV), 

vírus da hepatite B e bactéria Helicobacter pylori 
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Radiação ultravioleta (solar) e ionizante (raio X)  

Exposição ocupacional: asbesto, arsênio, benzeno, 

sílica, radiação, agrotóxico, poeira de madeira e de 

couro e fumaça do tabaco 

 

Poluição ambiental  

 

A ingestão de carne vermelha e processada aumenta o risco de câncer colorretal. O uso de bebidas 

alcóolicas favorece o aumento dos cânceres de boca, faringe, laringe, esôfago, colorretal e mama. O 

excesso de gordura corporal, por sua vez, aumenta o risco de câncer de esôfago, pâncreas, vesícula biliar, 

colorretal, mama, endométrio e rins. 

É possível prevenir a doença? 

Sim! Resumidamente através de duas medidas: a alimentação saudável e a atividade física.  Mais 

adiante trataremos de alguns detalhes dietéticos muito interessantes. 

A doença provoca uma série de alterações endocrino-metabólicas cujos efeitos favorecem a um 

estado de intensa desnutrição conhecido como "caquexia do câncer".  A presença do tumor pode causar 

anorexia e aumentar o gasto energético do organismo, por causa do aumento da utilização de nutrientes 

essenciais para o seu crescimento e a produção de substâncias químicas, chamadas citocinas.  

 

 

 

 

 

A caquexia pode ser definida como uma síndrome multifatorial caracterizada pela 

perda de massa muscular (com ou sem perda de tecido adiposo), que não pode ser 

revertida com suporte nutricional convencional e acarreta progressiva disfunção 

orgânica. A fisiopatologia é caracterizada por balanço nitrogenado e proteico negativo, 

associado a redução da ingestão alimentar (anorexia) e alterações metabólicas 

(hipermetabolismo).  
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Segundo Cuppari (2014), a fisiopatologia da caquexia é caracterizada por balanço nitrogenado e 

proteico negativo, associado a redução da ingestão alimentar (anorexia) e alterações metabólicas 

(hipermetabolismo). 

A caquexia pode ser classificada em três estágios: pré-caquexia, caquexia e caquexia refratária. 

 

 

 

 

 

Pré-caquexia Caquexia Caquexia refratária 

Perda de peso ≤ 5% 

 

Anorexia e alterações 

metabólicas 

Perda de peso > 5% 

IMC < 20 ou sarcopenia + 

perda de peso > 2% 

 

Diminuição da 

ingestão/inflamação 

sistêmica 

Catabolismo e ausência de 

resposta à terapia anticâncer 

 

Baixa performance status*  

 

Expectativa de vida < 3 meses 

 

 

 

* A performance status é uma medida relacionada à tentativa de quantificar o bem-estar geral e a sobrevida dos pacientes. 

 

Quanto a avaliação nutricional, podem ser utilizadas para triagem do risco nutricional de pacientes 

com câncer: Avaliação subjetiva global (ASG) e Avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente 

(ASG-PPP). O objetivo é a identificação dos indivíduos em risco de desnutrição ou que já estejam 

desnutridos, e que sejam candidatos à terapia nutricional. 

 

 

 

 

 

Normal 

 

Morte 
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A ASG-PPP avalia o estado nutricional baseado na história de variação de peso e de 

ingestão de alimentos, sintomas gastrintestinais que persistem por 2 semanas, e 

capacidade funcional atual; exame físico avaliando reserva subcutânea de gordura, 

muscular e presença de má distribuição de líquidos na forma de edemas e ascite. O 

instrumento pontua também a presença de condições catabólicas impostas por doenças 

crônicas, febre, uso de corticosteroide e idade superior a 70 anos. Os resultados da 

avaliação classificam o indivíduo entre bem nutrido (A), moderadamente desnutrido ou 

com risco nutricional (B) e gravemente desnutrido (C), e o escore maior ou igual a 9 indica 

necessidade crítica de controle de sintomas e intervenção nutricional. 

 

Devemos ter atenção especial a outro parâmetro: perda de peso involuntária e recente. A perda de 

peso maior que 5 % em 6 meses é considerada um dos indicadores iniciais de caquexia, mesmo quando o 

paciente ainda não apresenta depleção evidente de massa corporal. 

Segundo o Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica, nos pacientes internados para tratamento 

cirúrgico, a avaliação deverá ser realizada até 48 horas da internação, com a realização da ASG e da ASG-

PPP na admissão hospitalar. Durante a internação deverão ser obtidos os parâmetros antropométricos, 

parâmetros bioquímicos, anamnese alimentar, exame físico e clínico a cada 7 dias. No pós-operatório, a 

avaliação deve ser individualizada e considerar as particularidades de cada paciente. Ambulatorialmente, o 

paciente sem risco nutricional deverá ser avaliado em até 30 dias, e os que apresentam risco nutricional, em 

até 15 dias. 

 

Resumidamente, temos: 
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Para os pacientes em fase terminal doença, recomenda-se a ASG ou a ASG-PPP no dia da internação. 

Para o acompanhamento, deve ser feita anamnese nutricional compreendendo dados clínicos, dietéticos, 

antropométricos (dependendo das condições do paciente e da disponibilidade de equipamentos) e sinais e 

sintomas apresentados.  

Nos cuidados ao final da vida, a avaliação nutricional limita-se à anamnese nutricional desde a 

internação até o acompanhamento, com objetivo maior de identificar e amenizar a sintomatologia.  

Em adição, outros podem ser usados para quantificar a massa muscular e a reserva de gordura, como 

a bioimpedância elétrica (BIA), a tomografia computadorizada (TC) e a densitometria (DEXA).  

 

Vamos considerar, a partir de agora, um dos pontos bastantes requisitados em provas: os tratamentos 

clínicos para o câncer. Mas precisamos saber tudo de todos eles? Não! O mais importante é ter uma visão 

geral sobre os principais tratamentos - quimioterapia (QT), radioterapia (RT) e cirurgia.  

Avaliação

Cirurgia
48 horas da internação

ASG e da ASG-PPP 

Durante a internação

Antropometira

Exames bioquímicos

Anamnese alimentar

Exame clínico e físico  a cada 7 
dias

Pós-operatório Avaliação individualizada

Ambulatório
Sem risco nutricional - 30 dias

Risco nutricional - 15 dias
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Mas o quê saber? 

Respondo: as características das terapias e quais são os efeitos colaterais mais importantes que 

podem comprometer o estado nutricional do paciente. Acompanhe: 

 
 Quimioterapia: é a forma de tratamento sistêmico do câncer que usa medicamentos denominados 

“quimioterápicos” (ou antineoplásicos) administrados em intervalos regulares, que variam de acordo com 

os esquemas terapêuticos, por via oral ou endovenosa. 

Os efeitos colaterais da QT são: náuseas e vômitos, diarreias de curta duração, íleo paralítico (falta de 

peristalse intestinal), disgeusia (alteração do paladar), oligofagia (pouco apetite), queilose, glossite, 

estomatite, esofagite, mucosite, infecções, efeitos tóxicos viscerais, anemias, dentre outros. 

 

 Radioterapia: a radioterapia é o método de tratamento local ou loco regional do câncer que utiliza 

equipamentos e técnicas variadas para irradiar áreas do organismo humano, prévia e cuidadosamente 

demarcadas.  

 Os efeitos colaterais da RT variam conforme o local da incidência da radiação: orofaríngea - impede 

a ingestão de alimentos; torácica - lesão esofágica; abdominopelviana - emagrecimento, náuseas e vômitos, 

diminuição da função imune, diarreia com má absorção da função intestinal e enteropatia exsudativa. 

 

 Cirurgia: tratamento cirúrgico curativo é indicado para os casos iniciais da maioria dos tumores 

sólidos; o tratamento cirúrgico paliativo é indicado com a finalidade de reduzir a quantidade de células 

tumorais ou de controlar os sintomas que colocam em risco a vida do paciente, ou comprometem a 

qualidade da sua sobrevivência.  

Os efeitos colaterais das cirurgias podem ser devastadores! Incluem: acentuado catabolismo 

nitrogenado, redução do funcionamento intestinal; complicações temporárias como fatores mecânicos ou 

sépticos e permanentes como a extirpação de vísceras, estenoses, etc. 

 

A partir das informações acimas, podemos evoluir para as recomendações nutricionais. 

 Recomendações nutricionais 

Para iniciar os cuidados nutricionais dos pacientes oncológicos em tratamento clínico - QT e RT - 

precisamos considerar três questionamentos. Confira: 
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a) Qual método deve ser utilizado para estimativa das necessidades calóricas?  

A recomendação é para o uso de "calorias por quilograma de peso corporal atual" sendo: 

 Obeso: 20 kcal/kg a 25 kcal/kg.  

 Manutenção de peso: 25 kcal/kg a 30 kcal/kg.  

 Ganho de peso: 30 kcal/kg a 35 kcal/kg.  

 

b) Quais as recomendações proteicas?  

Precisamos, aqui, diferenciar os pacientes em relação a ocorrência de complicações e a presença do 

estresse metabólico: 

 
 Tratamento de câncer sem complicações: 1,0 a 1,2 g/kg/dia.  

 Tratamento de câncer com estresse moderado: 1,2 a 1,5 g/kg/dia.  

 Tratamento de câncer com estresse grave e repleção proteica 1,5 a 2,0 g/kg/dia.  

 
c) Quais as recomendações de líquidos?  

Basicamente as mesmas recomendações para a população geral: de 30 a 35 mL/kg/dia ou 1,0 mL/kcal. 

  

Os pacientes cirúrgicos possuem outras demandas. Tome nota: 

Calorias (kcal/kg/dia) 

Ganho e manutenção de peso: 30 a 35  

Pós-operatório ou na presença de sepse: 20 a 25  

Proteínas (gramas/kg/dia)  

Estresse moderado: 1,2 a 1,5  

Estresse grave: 1,5 a 2,0  

Hídrica 

30 mL/kg/dia ou de 1,5 a 2,5 L/dia 
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"Para os pacientes com câncer em cuidados paliativos, a oferta calórica deve ser 

entre 25 a 35 kcal/kg ao dia e de 1,0 a 1,5 g proteína/kg ao dia. Na fase de cuidados ao fim 

da vida, as necessidades calóricas e proteicas não estão estabelecidas, pois serão 

ofertadas de acordo com a aceitação e a tolerância do paciente, com foco prioritário na 

promoção de conforto".  

 

E os pacientes oncológicos críticos? Temos recomendações especiais? 

Sim! Vamos conhecê-las. Acompanhe: 

 

Recomendações energéticas e proteicas para pacientes críticos oncológicas 

Recomendações de energia Fase aguda do tratamento ou na presença de sepse: de 20 a 25 kcal/kg de 

peso atual/dia 

Fase de recuperação: de 25 a 30 kcal/kg de peso atual/dia 

Obeso crítico com: 

IMC de 30 a 50 kg/m²: de 11 a 14 kcal/kg de peso atual/dia 

IMC > 50 kg/m²: de 22 a 25 kcal/kg de peso ideal/dia 

Recomendações proteicas De 1,5 a 2 g/kg de peso atual/dia 

Obeso crítico com: 

IMC de 30 a 40 kg/m²: 2,0 g/kg de peso ideal/dia 

IMC ≥ 40 kg/m²: 2,5 g/kg de peso ideal/dia 

Quais as recomendações 

hídricas? 

De 30 a 35 mL/kg de peso atual/dia 

 

Não podemos esquecer, no contexto das recomendações nutricionais, aquelas relacionadas a terapia 

nutricional. Primeiramente, vamos verificar duas situações importantes: pacientes em tratamento cirúrgico 

e em tratamento clínico. Observe: 

 

Terapia nutricional para o paciente oncológico adulto cirúrgico e em tratamento clínico 
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Critérios de indicação 

da via a ser utilizada 

 

TNO: quando a ingestão oral for < 70 % das necessidades nutricionais nos 

últimos 3 dias, os suplementos nutricionais estão indicados. 

TNE: quando a alimentação por via oral está contraindicada ou a ingestão 

alimentar por via oral for < 60 % das necessidades nutricionais nos últimos 3 

dias. 

TNP: quando há impossibilidade total ou parcial de uso do TGI; como 

suplemento da TNE, quando esta for incapaz de fornecer as necessidades 

nutricionais dentro dos 3 primeiros dias. 

Critérios para 

suspender a terapia 

nutricional  

 

TNO: na presença de odinofagia e disfagia grave que impeçam a ingestão oral 

adequada, vômitos incoercíveis, broncoaspiração, recusa do paciente e 

intolerância ao suplemento.  

TNE: na presença de instabilidade hemodinâmica e/ou persistentes, 

intercorrências, como diarreia grave persistente, vômitos incoercíveis, íleo 

paralítico, sangramento do TGI e distensão abdominal. 

TNP: na presença de instabilidade hemodinâmica ou quando a via entérica 

oral ou enteral estiver suprindo 75 e 60 % das necessidades nutricionais, 

respectivamente, por 3 dias consecutivos. 

Programação do 

desmame  

 

Progressivamente:  

TNO: a ingestão via oral da alimentação convencional for > 70 % das 

necessidades nutricionais por 3 dias consecutivos.  

TNE: a ingestão oral for > 60 % das necessidades nutricionais por 3 dias 

consecutivos  

TNP: for possível a utilização parcial ou total do TGI. 

TNO: terapia nutricional oral; TNE: terapia nutricional enteral; TNP: terapia nutricional parenteral 

 

Temos, ainda, aqueles pacientes que se encontram em tratamento paliativo. Muita atenção as 

recomendações. Principalmente com os "cuidados ao fim da vida".  

 

 

 

Resposta segundo a expectativa de vida 
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Questão Maior que 90 dias 

 

Igual ou menor que 90 

dias 

Cuidado ao fim da vida 

Qual método deve ser 

utilizado para 

estimativa das 

necessidades 

calóricas? 

- De 25 kcal/kg a 35 

kcal/kg ao dia 

- Utilizar o peso atual, 

usual ou mais recente 

- De 25 kcal/kg a 30 

kcal/kg ao dia 

- Utilizar o peso atual, 

usual ou mais recente 

De acordo com a 

aceitação e a tolerância 

do paciente 

Quais as 

recomendações 

proteicas? 

- De 1,0 g de 

proteína/kg a 1,5 g de 

proteína/kg ao dia 

- Utilizar o peso atual, 

usual ou mais recente 

- Se necessário, ajustar 

a recomendação 

proteica do paciente de 

acordo com as 

comorbidades 

- De 1,0 g de 

proteína/kg a 1,5 g de 

proteína/kg ao dia  

- Utilizar o peso atual, 

usual ou mais recente 

- Se necessário, ajustar 

a recomendação 

proteica do paciente de 

acordo com as 

comorbidades 

De acordo com a 

aceitação e a tolerância 

do paciente 

Quais as 

recomendações 

hídricas? 

- Adulto: de 30 mL/kg a 

35 mL/kg ao dia 

- Idoso: 25 mL/kg ao dia 

- Adulto: de 30 mL/kg a 

35 mL/kg ao dia 

- Idoso: 25 mL/kg ao dia 

- De 500 mL a 1.000 mL 

ao dia 

- A hidratação deve ser 

administrada de acordo 

com a tolerância e a 

sintomatologia do 

paciente 

 

Para os pacientes em cuidados paliativos, precisamos considerar a necessidade da terapia nutricional, 

porém é muito importante uma avaliação criteriosa da expectativa de vida. A seguir, apresento os critérios 

para a avaliação da utilização da "terapia nutricional para o paciente oncológico adulto em cuidados 

paliativos": 

Resposta segundo a expectativa de vida 
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Questão > 90 dias ≤ 90 dias Cuidados ao fim 

da vida 

Critérios de 

indicação da 

via a ser 

utilizada 

 

TNO: quando a ingestão 

alimentar for < 70 % das 

necessidades nutricionais por 7 

dias consecutivos, sem 

expectativa de melhora da 

ingestão 

 TNE: impossibilidade de 

utilização da via oral. Quando a 

ingestão via oral for < 60 % das 

necessidades nutricionais por 7 

dias consecutivos, sem 

expectativa de melhora da 

ingestão  

TNP: impossibilidade total de 

uso do TGI. KPS ou PPS > 50 % 

ou PS ≤ 2 

TNO: quando a ingestão 

alimentar for < 70 % das 

necessidades nutricionais por 

7 dias consecutivos, sem 

expectativa de melhora da 

ingestão  

TNE: impossibilidade de 

utilização da via oral TNP: não 

é uma via de escolha 

 

Não há indicação 

 

Critérios para 

suspender a 

terapia 

nutricional 

 

Na vigência de instabilidade 

hemodinâmica e/ou 

intercorrências, como diarreia 

grave persistente, vômitos 

incoercíveis, obstrução intestinal, 

sangramento ativo do TGI e 

distensão abdominal 

Na vigência de instabilidade 

hemodinâmica e/ou 

intercorrências, como diarreia 

grave persistente, vômitos 

incoercíveis, obstrução 

intestinal, sangramento ativo 

do TGI e distensão abdominal 

Na vigência de 

instabilidade 

hemodinâmica 

e/ou presença de 

sinais e sintomas 

que evidenciem 

óbito iminente 

Programação 

do desmame 

 

Progressivamente:  

TNO: quando a ingestão 

alimentar for > 70 % das 

necessidades nutricionais por no 

mínimo 3 dias consecutivos  

Progressivamente:  

TNO: quando a ingestão 

alimentar for > 70 % das 

necessidades nutricionais por 

no mínimo 3 dias consecutivos  

Não se aplica 
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TNE: quando for possível via oral 

exclusiva  

TNP: quando possível a utilização 

do TGI progressivamente 

TNE: Quando houver 

possibilidade de via oral 

satisfatória  

TNP: não se aplica 

 

TNO: terapia nutricional oral; TNE: terapia nutricional enteral; TNP: terapia nutricional parenteral 

Avaliação da capacidade funcional: Karnofsky performance status (KPS); palliative performance scale (PPS) 

 

Trataremos agora das orientações nutricionais para os sinais e sintomas decorrentes da terapia 

antineoplásica. Destaquei os principais efeitos colaterais, bem como as intervenções mais importantes. 

Para todos eles, considere a necessidade de: redução do volume das refeições e o aumento no 

fracionamento (cerca de 6 a 8 refeições diárias).  

 

Preciso decorar tudo? Não se preocupe em decorar, mas leia com calma e atenção. 

Estas orientações são muito apreciadas pelas bancas!  

 

 Anorexia: conscientizar o paciente da necessidade de comer, apesar da inapetência; aumentar a 

densidade calórica e proteica das refeições; estimular lanches calóricos na consistência e textura adaptada 

à melhor preferência do paciente; estimular o aumento de consumo de alimentos de melhor tolerância; 

consumir alimentos com boa fonte de proteína de alto valor biológico; escolher líquidos ricos em calorias; 

manter lanches prontos para beliscar; fazer a principal refeição em horários em que sentir mais fome. 

 
 Disgeusia (diminuição do paladar) e disosmia (diminuição do olfato): estimular a ingestão de 

alimentos mais prazerosos; orientar o paciente a preparar pratos visualmente agradáveis e coloridos; 

lembrar do sabor dos alimentos antes de ingeri-los; dar preferência a alimentos com sabores mais fortes; 

utilizar gotas de limão nas saladas e bebidas como sucos de frutas, chás e água; utilizar ervas aromáticas e 

condimentos nas preparações para realçar o sabor. 

 
 Náuseas e vômitos: dar preferência a alimentos mais secos, cítricos, salgados e frios ou gelados; 

adequar a consistência à tolerância do paciente; orientar o paciente a evitar jejuns prolongados; mastigar 

ou chupar gelo 40 min antes das refeições; evitar frituras e alimentos gordurosos; evitar preparações e 
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alimentos muito doces; evitar beber líquidos durante as refeições; – utilizar gengibre em infusão, como 

tempero ou adicionado a sucos.  

Respire! Tem mais! 

 Xerostomia (diminuição da salivação): estimular o consumo de água, no mínimo 2 L ao dia, e 

líquidos em geral até 3 L ao dia; evitar o consumo de café, chá e refrigerantes que contenham cafeína; dar 

preferência a alimentos umedecidos, adicionar caldos e molhos às preparações; utilizar gotas de limão 

nas saladas e bebidas; utilizar balas cítricas e mentoladas sem açúcar; usar ervas aromáticas como tempero 

nas preparações, evitando sal e condimentos em excesso; mastigar e chupar gelo feito de água, água de 

coco e suco frutas ou picolés. 

  
 Disfagia: modificar a consistência da dieta conforme o grau da disfagia e de acordo com as 

orientações do fonoaudiólogo; em caso de disfagia a líquidos, indicar o uso de espessantes industrializados 

e naturais (amido de milho, tapioca, farináceos enriquecidos); aumentar o fracionamento da dieta, 

oferecendo de 6 a 8 refeições ao dia; aumentar a densidade calórica e proteica das refeições; evitar 

alimentos secos e duros; usar preparações de fácil mastigação e deglutição, conforme tolerância; manter 

cabeceira elevada para alimentar-se. 

  
 Mucosite e úlceras orais: diminuir ou retirar sal e condimentos das preparações, de acordo com 

o grau da mucosite; ofertar, na dieta oral, sucos e fórmulas lácteas além de suplementos; utilizar talheres 

pequenos e canudos para ingerir líquidos; evitar alimentos secos, duros, cítricos e picantes, líquidos 

abrasivos e bebidas gaseificadas; utilizar alimentos em temperatura ambiente, fria ou gelada; consumir 

alimentos mais macios e pastosos.  

Só falta uma!  

 Neutropenia (neutrófilos: ≤ 1.000 células/mm3): higienizar frutas e verduras cruas com 

sanitizantes; utilizar água potável filtrada, fervida ou mineral de boa procedência para o consumo; utilizar 

oleaginosas e grãos somente cozidos; dar preferência para os alimentos como frutas, verduras e legumes 

sempre cozidos; utilizar leites e derivados somente pasteurizados e esterilizados (não utilizar iogurtes e leite 

fermentados); utilizar carnes e ovos somente bem cozidos; utilizar alimentos processados em embalagens 
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individuais e dentro do prazo de validade; não utilizar brotos de vegetais e sementes germinadas; não usar 

probióticos. 

Observe como "cai" na prova: 

 

 

 

 

(UFU – MG – 2019) Paciente X.K.I, 82 anos, foi internado para tratamento de câncer na orofaringe. 

Relatou diminuição da ingestão alimentar em casa, perda de peso, tosse, febre e mal-estar geral. Após 

videodeglutograma realizado pelo fonoaudiólogo, o paciente foi diagnosticado com disfagia para 

líquidos. Considerando-se as preparações-padrão que podem ser utilizadas por esse paciente, assinale 

a alternativa correta. 

a) Iogurte cremoso dessorado, mingau de banana com aveia, leite, suplemento nutricional oral. 

b) Purê de batata e cenoura, creme de feijão, flan de manga com iogurte, sucos e água espessados. 

c) Arroz branco papa com feijão batido, sopa de legumes cremosa, creme de abóbora, coquetel de frutas. 

d) Purê de batata com ervilha, suco de frutas sem coar, creme de cará, pudim de pão e água espessada.  

Comentário: 

Observe que a questão trata da disfagia causada pela presença do tumor. Essa condição, no entanto, 

também ocorre nos tratamentos: cirurgia, quimio e radioterapia. Observe que a disfagia ocorre para líquidos 

sendo necessária a mudança da consistência. Alimentos pastosos e líquidos espessados devem ser 

utilizados para esses pacientes. 

Letra A:errada. O leite e o suplemento nutricional possuem consistência líquida. Não podem ser utilizados. 

Letra B:correta. Os alimentos da lista estão na forma de pasta (purês) ou espessados. Podem ser utilizados. 

Letra C: errada. feijão batido (mais ou menos líquido?), coquetel de frutas (mais ou menos líquido?) Se não 

for apresentado uso do espessante não temos certeza da consistência da preparação. 

Letra D: errada. Suco de frutas sem coar apresenta-se na consistência líquida. Não pode ser usado. 

Gabarito: Letra B. 

E a prevenção? Como podemos fazê-la? O que temos que comer?  
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Vamos considerar os alimentos/compostos com ação antioxidante. De modo geral, os 

antioxidantes previnem e combatem os radicais livres - substâncias agressoras para as células - diminuindo 

a sua ação tóxica.  

Assim, é possível, não apenas auxiliar os pacientes que já apresentam a doença, como também 

prevenir a ocorrência do câncer. Os antioxidantes estão presentes naturalmente em uma dieta rica em 

frutas, vegetais e hortaliças, e os mais estudados são os carotenoides, a vitamina C (ácido ascórbico) e E 

(tocoferol), o selênio e os flavonoides. Observe a lista abaixo: 

 

Carotenoide 

Betacaroteno  

 

Licopeno 

Mamão, manga, damasco, pêssego, cenoura, abóbora, batata-doce.  

Em quantidades menores: couve, repolho, espinafre, agrião e brócolis. 

 

Tomate e seus derivados, goiaba, melancia. 

Vitamina C 

 

Abacaxi, acerola, caju, limão, laranja, tangerina, goiaba, morango, kiwi.  

Hortaliças e vegetais crus: agrião, salsa, bertalha, couve, brócolis, rúcula, alho, tomate, 

pimentão.  

Vitamina E  

 

Óleos vegetais (soja, canola, milho, girassol, azeite de oliva).  

Castanhas, nozes, amêndoas, gérmen de trigo, amendoim.  

Espinafre, brócolis, aspargo, abacate, kiwi, manga, tomate, milho.  

Selênio  

 

Castanha-do-brasil, nozes, farelo de trigo, centeio, semente de girassol, milho, arroz 

branco cru, aveia, amêndoa, avelã.  

Carnes em geral: frutos do mar, ostras, camarão, salmão, atum, fígado bovino, carne 

bovina, suína e de aves. 

Flavonoides 

Antocianina 

Flavanoides 

Flavonoides  

Flavanonas  

Flavonas  

Isoflavonas 

 

Frutas vermelhas (morango, cereja, amora, framboesa), uvas e derivados.  

Chá verde e preto, cacau, chocolate amargo.  

Maçã, cebola, brócolis, chá e várias frutas.  

Frutas cítricas, tomate e hortelã. 

Ervas, tangerina, aipo e salsa.  

Soja e seus derivados. 
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Temos, ainda, dois carotenoides - luteína e zeaxantina - envolvidos na prevenção do câncer, 

principalmente o câncer de mama. 

Atenção para as fontes alimentares: 

 

 Luteína: frutas, legumes e verduras, tais como, folhosos verdes escuros (agrião e espinafre), 

repolho, abóbora, manga, mamão, pêssego, ameixa, laranja. 

 

 Zeaxantina: frutas, legumes (pimentão amarelo), verduras, milho. 

 

Complementado as informações anteriores, leia com bastante atenção as recomendações dadas 

pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) acerca dos cuidados com a alimentação e hábitos gerais de vida 

para a prevenção do câncer: 

 

Gordura corporal e 

atividade física 

o Manter o peso corporal entre os limites normais de IMC.  

o Evitar o ganho de peso e aumento da circunferência da cintura. 

o Atividade física.  

o Manter-se fisicamente ativo como parte da rotina diária.  

o Fazer no mínimo 30 minutos todos os dias de atividade física 

moderada (p. ex., caminhada acelerada).  

o Limitar os hábitos sedentários. 

Alimentos e bebidas que 

promovem o ganho de 

peso  

o Consumir raramente alimentos com alta densidade energética  

(225 a 275 kcal/100 g).  

o Evitar bebidas açucaradas e alimentos tipo fast-food.  

o Limitar alimentos processados.  

Alimentos de origem 

vegetal  

 

o Consumir, pelo menos, cinco porções (400 g) de verduras e frutas 

variadas todos os dias.  

o Consumir cereais pouco processados e/ou leguminosas em todas as 

refeições.  

Alimentos de origem 

animal  

o Consumir menos de 500 g de carne vermelha por semana, incluindo 

pouca ou nenhuma quantidade de carne processada.  
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Bebidas alcoólicas o Evitar, mas se forem consumidas, o consumo deve ser limitado a dois 

drinques por dia para homens e a um drinque (10 a 15 g de etanol) por 

dia para as mulheres. 

Preservação, 

processamento e preparo 

o Evitar alimentos salgados ou preservados em sal; preservar os 

alimentos sem uso de sal.  

o Limitar a ingestão de sal em menos de 6 g (2,4 g de sódio) por dia.  

o Não consumir cereais e grãos mofados. 

Suplementos alimentares o As necessidades nutricionais devem ser alcançadas pela alimentação. 

o Suplementos alimentares não são recomendados para a prevenção do 

câncer. 

Amamentação o Amamentar exclusivamente as crianças até os 6 meses. 

Sobreviventes do câncer o Seguir as recomendações de prevenção de câncer.  

o Devem receber assistência nutricional de um profissional 

apropriadamente treinado. 

 

Um tópico especial... 

 

A imunonutrição refere-se à intervenção nutricional que utiliza diversos nutrientes para atenuar o 

processo inflamatório e modular o sistema imunológico. Entre as estratégias disponíveis para diminuir a 

morbidade em pacientes oncológicos, destaca-se a TN com oferta de dietas enterais enriquecidas com uma 

mistura de nutrientes com função imunomoduladora, como arginina, glutamina, ácidos graxos ômega-

3, nucleotídios e antioxidantes, durante 5 a 7 dias antes de procedimentos cirúrgicos (cirurgia abdominal 

de grande porte ou de cabeça e pescoço), independentemente do estado nutricional. Em pacientes com 

câncer e submetidos a cirurgias eletivas, as vantagens das fórmulas enterais imunomoduladoras, quando 

comparadas às fórmulas enterais poliméricas padrão, envolvem redução da taxa de complicações, 

particularmente infecções, e diminuição do tempo de internação, embora não modifiquem a mortalidade. 
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