
7 DICAS
NUTRICIONAIS
PARA O 

E-BOOK

paciente

oncológico

Isabelle
Novelli

NUTRIÇÃO CLÍNICA E ONCOLÓGICA
FUNCIONAL



APRESENTAÇÃO

Oi pessoal, tudo bem?
 
Eu me chamo Isabelle Novelli, sou nutricionista formada pela
Universidade de Brasília (DF) e especialista em nutrição e
oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês (SP) na modalidade
residência com estágio em nutrição clínica no New York
Presbyterian Hospital (NY, EUA).
 
Atualmente sou membro do comitê de nutrição da ABRALE
(Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), faço pós
graduação em Nutrição Clínica Funcional pelo Instituto VP e
Doutorado na temática nutrição e câncer na Faculdade de
Saúde Pública da USP (SP).
 
Desde a graduação venho me dedicado a estudar a interação
da oncologia com a nutrição, alinhando sempre teoria com a
prática.
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Este e-book foi elaborado com muito carinho para quem está
enfrentando ou já enfrentou um câncer e também para os
seus acompanhantes e cuidadores.  
 
Após alguns anos de experiência resolvi colocar aqui algumas
dicas frequentes que costumo passar. Essas orientações
possuem um impacto positivo no tratamento, pois são
embasadas em evidências científicas atualizadas sobre câncer
e nutrição.
 
Aproveite a leitura!
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BEBA ÁGUA1.

Manter uma hidratação adequada é essencial! Vai te ajudar a eliminar as toxinas
do seu corpo e a prevenir que elas se acumulem, ajudando no seu tratamento [1].
 
Além disso a água vai te ajudar a manter um trânsito intestinal melhor,
hidratando as células do seu trato gastrointestinal e podendo melhorar a
absorção de nutrientes [2].

Não espere ter sede para beber água! Deixe sempre um copo ou uma garrafa de
água perto de você e vá bebendo ao longo do dia!

Para dar um sabor especial na água inclua:
gengibre
hortelã
abacaxi
limão
canela

DICA PRÁTICA 
 

Para saber o quanto de água ingerir por dia =
Peso corporal (kg) x 30 (mL)[3]

 
O resultado (em mL) é a quantidade de água

recomendada para você por dia! 
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2. COMA FRUTAS E
HORTALIÇAS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 400g por dia de
frutas e hortaliças diariamente (aproximadamente 5 porções).
 
Eu sei que parece muita coisa, mas olha só como não é tanto assim:

e s p i n a f r e

u v a  pa s s a

p ep i n o

c e n o u r a

p ê s s e g o

O baixo consumo de frutas e hortaliças aumenta o risco para vários tipos de
câncer, como o de colorretal, bexiga, pulmão, mama. ovário, cabeça/pescoço e
esôfago [4]. 
 
É importante manter o consumo de frutas e hortaliças em todos os momentos
do  tratamento, garantindo um bom aporte de fibras alimentares e
compostos bioativos! 

DICA PRÁTICA 
 

Sempre que possível compre frutas e hortaliças
orgânicas, da safra e de agricultores locais! 03



3. EVITE ALIMENTOS
ULTRAPROCESSADOS

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, alimentos
ultraprocessados devem ser evitados. Os alimentos ultraprocessados são
aqueles acrescidos de sal, gordura, soja, açúcar, leite, extrato de carne, além de
corantes, estabilizantes e adoçantes [5]. 
Alguns exemplos são: biscoitos recheados, macarrão instantâneo, embutidos,
salgadinhos e refrigerantes. 
 
Identifica-los é muito simples - não temos os ingredientes na nossa dispensa e
não conseguimos reproduzir as receitas em casa. 
 
Olha a diferença da lista de ingredientes de um macarrão instataneo e de um
macarrão: 
 
 

DICA PRÁTICA 
 

Sempre que possível compre frutas e hortaliças
orgânicas, da safra e de agricultores locais!

Farinha de Trigo Enriquecida com Ferro e
àcido Fólico, Gordura vegetal, Sal,

Vitaminas B3 (Niacina), B6 (Piridoxina), B2
(Riboflavina) e B1 (Tiamina), Reguladores

de Acidez Carbonato de Potássio e
Carbonato de Sódio, Estabilizantes
Tripolifosfato de Sódio, Pirofosfato

Tetrasódico e Fosfato de Sódio Monobásico
e Corante Sintético Idêntico ao Natural

Betacaroteno.

Farinha de trigo grano duro, água.

O consumo de alimentos ultraprocessados é relacionado com o maior risco de
câncer [6]. Vários aditivos alimentares também são relacionados com maior risco de
câncer, como os nitrosaminas presente em alimentos embutidos (salsicha,
presunto, mortadela, etc.) [7].
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4. NÃO DEIXE DE
COMER PROTEÍNAS

Proteínas são  moléculas compostas por partes menores chamadas de
aminoácidos. Nós não conseguimos produzir todos os aminoácidos e, por isso,
 precisamos consumi-los na nossa alimentação.
 
As proteínas exercem inúmeras funções no nosso organismo, como o transporte de
várias moléculas no nosso sangue (nutrientes e medicamentos são alguns
exemplos!) e a produção de enzimas e de músculo. 
 
No câncer temos uma necessidade elevada de proteína pelo nosso corpo e o
consumo insuficiente desse nutriente faz com que a gente use do nosso
estoque, o músculo. Uma das consequências disso é a fadiga excessiva (cansaço). 
 
As proteínas podem ser de origem animal ou vegetal, olha só alguns exemplos: 
 

DICA PRÁTICA 
 

Não é necessário cortar a carne vermelha da alimentação após o diagnóstico, mas
limite o seu consumo para aproximadamente 500g pot semana. 

É importante consumir diversas fontes de proteína ao longo do dia! Tente
incluí-las pelo menos nas três refeições principais: café da manhã, almoço e
jantar. 

Origem animal: carne bovina, frango, carne suína, peixe, ovos, leite e
derivados

Origem vegetal: feijão, lentilha, grão de bico, soja, tofu, amendoim,
semente de abóbora, quinoa
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5. NÃO PULE
REFEIÇÕES

Ao pular refeições ou ficar longos períodos em jejum aumentamos o risco de
náusea e  diminuímos  nosso consumo de nutritentes e
compostos bioativas durante o dia. 
 
Tente fracionar a sua alimentação da seguinte forma: 
CAFÉ DA MANHÃ 

LACHE DA MANHÃ 

ALMOÇO 

LANCHE DA TARDE 

JANTAR 

CEIA
 
 Para evitar ficar muito tempo em jejum você pode seguir essas
dicas: 
- Peça ajuda! Se você não estiver conseguindo cozinhar ou
preparar algum alimento peça para algum familiar, vizinho ou
acompanhante;
- Deixe algumas  preparações prontas no congelador para
facilitar, como sopas, arroz, feijão, etc.;
- Tenha sempre a sua disposição frutas e castanhas para fazer
lanches intermediários; 
- Considere incluir vitaminas e sucos na sua alimentação.
Bebidas são fáceis e rápidos de fazer e agregam muitos
nutrientes. 
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6. CUIDADO COM
SUPLEMENTOS E
ERVAS

É importante, especialmente no momento do tratamento, tomar cuidado com a
auto suplementação e o uso de ervas medicinais. 
 
Existem muitas interações entre medicamentos (não só os do tratamento contra
o câncer) e com suplementos e ervas. Dessa forma é preciso estuda-las e
entender se esse suplemento ou erva pode ser usada no seu caso. 
 
 Não existe nenhuma evidência científica que aponte que suplemento ou a erva
tem capacidade maior de cura do que o tratamento, assim como não existem
evidências que justifiquem o uso exclusivo de ervas ou suplemento para curar
ou diminuir o câncer.
 

Procure sempre um profissional capacitado para te acompanhar e fazer
o  aconselhamento  correto sobre a necessidade ou não de incluir algum
suplemento ou erva na sua rotina alimentar. 
 
Não esconda da sua equipe de cuidado e especialmente do médico o uso de
suplementos ou de ervar medicinais e lembre-se, a nossa principal fonte de
nutrientes e compostos bioativos é o alimento. 
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7. PROCURE UM
NUTRICIONISTA!

Independente do momento do tratamento é importante manter um
acompanhamento nutricional especializado! A alimentação saudável é essencial
em todos o momentos e um nutricionista consegue te ajudar nisso.
 
O acompanhamento nutricional faz com que o paciente tenha uma melhor
resposta ao tratamento, menos efeitos colaterais, diminui o risco de desnutrição
e o mais importante: melhora qualidade de vida. 
 
Após o tratamento é preciso fazer um trabalho de re-educação alimentar com
foco na prevenção de uma recidiva. 
 
Para receber o melhor tipo de acompanhamento nutricional se possível procure
um  nutricionista especializado em câncer ou que possua experiência em atender
esse perfil de paciente.
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Para mais informações ou dúvidas só entrar em contato comigo pelo e-mail
isabellernovelli@gmail.com ou me acompanhar no Instagram

@isabellenovelli.nutri 
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