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ALIMENTAÇÃO 
E QUIMIOTERAPIA

Assim, poderá consultar apenas os tópicos 
relacionados com o seu caso ou que lhe 
suscitem mais interesse. 

Caso permaneçam dúvidas ou preocupações 
relativas à sua alimentação deve recorrer aos 
profissionais de saúde que procurarão esclarecê-
lo da melhor forma. 

Os sintomas variam de pessoa para pessoa, 
consoante a doença e tipo de tratamento. 

Este guia reúne estratégias que podem ser úteis 
na atenuação de alguns sintomas associados à 
quimioterapia. 
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A importância de 
uma alimentação adequada

Tanto a doença como o seu tratamento podem provocar sintomas e efeitos 
secundários com impacto negativo no seu estado nutricional por alterarem a 
forma como se alimenta. 

Nesta fase do seu percurso terapêutico, uma alimentação adequada e um bom 
estado nutricional são essenciais para os bons resultados dos tratamentos e 
para um prognóstico mais favorável.

Efeitos secundários mais comuns:

Falta de apetite (anorexia)

Alterações do paladar (disgeusia)

Boca seca (xerostomia)

Lesões na boca (mucosite)

Dificuldade na deglutição (disfagia)

Enjoos (náuseas e vómitos)

Diarreia

Prisão de ventre (obstipação)

Perda de peso

Aumento de peso
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Planear uma 
alimentação equilibrada
A antecipação e o planeamento das refeições poderão ser muito 
úteis para que faça uma alimentação mais equilibrada: 

Sempre que possível, tenha no frigorífico alimentos saudáveis e que 

consegue comer mesmo quando se sente mais indisposto;

Faça uma lista de compras com os alimentos que habitualmente 

consome;

Cozinhe previamente refeições e congele-as em porções individuais 

para os dias em que se sente com menos energia para cozinhar.

Peça ajuda a um amigo ou familiar para fazer as suas compras de 

supermercado ou para preparar as suas refeições se não se sentir capaz de 

o fazer;
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Efeitos secundários
da quimioterapia



Falta de apetite 
A anorexia é caracterizada pela perda de apetite ou da 
vontade de comer. Pode ser um sintoma da doença ou um 
efeito secundário da medicação. 

É frequente ocorrer perda da vontade de comer, recusa 
alimentar, náuseas e vómitos, irritabilidade ou depressão o 
que pode levar a uma redução da ingestão alimentar. 

Prefira alimentos mais calóricos e ricos em proteína. 
Adicione toppings, como frutas, frutos secos, manteiga de 
amendoim, mel ou cacau. Utilize azeite para temperar e 
confecionar os alimentos; 

Faça pequenas refeições, ricas em nutrientes, várias 
vezes ao dia (5/6 refeições por dia);

Evite consumir líquidos em excesso e alimentos de baixo 
valor nutritivo.

Aposte na variedade de alimentos e dê preferência aos 
seus alimentos favoritos; 

Modifique a consistência de acordo com a sua tolerância 
e aceitação. Batidos, sumos e sopas são uma boa opção 
se não tolerar alimentos sólidos;

Pode ser necessário o uso de suplementos nutricionais 
orais. Aconselhe-se com o seu médico, nutricionista ou 
enfermeiro.  

Coma quando sentir mais apetite, não importa se é hora 
da refeição;

Recomendações:
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Alteração do paladar

Se o sabor da carne não lhe agradar, poderá experimentar marinar, 
utilizando sumo de limão, molho de soja ou sumos de fruta, juntamente 
com especiarias e ervas aromáticas;

Substitua os talheres metálicos por outros materiais; 

Se os alimentos apresentarem um sabor amargo, deverá reduzir a ingestão 
de alimentos como as carnes vermelhas, sumos ácidos, café, chá e tomate. 
Poderá optar por alimentos com um sabor mais suave como as carnes de 
aves, peixe, lacticínios e ovos; 

Nos dias seguintes à quimioterapia, evite comer as suas refeições/alimentos 
preferidos de modo a não desenvolver nenhuma aversão alimentar caso 
haja alteração do sabor desses alimentos; 

Recomendações:

A disgeusia ou alteração do paladar é 
uma condição temporár ia ,  mas 
frequente, em doentes que fazem 
quimioterapia. É comum sentir alguma 
hipersensibilidade ou insensibilidade a 
sabores doces ou salgados e ainda 
alguma intolerância a sabores mais 
amargos. Por vezes, alguns alimentos 
poderão também deixar um gosto metálico ou um gosto semelhante a 
papel/cartão na boca. 

Por ação de alguns medicamentos ou por efeito de moléculas libertadas pelo 
próprio tumor, poderão surgir estas alterações no paladar. Ocorrem durante o 
tratamento e podem perdurar durante alguns dias, semanas ou meses. 
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Reforce a sua higiene oral de modo a manter uma cavidade oral limpa e 
prevenir alterações de paladar.

Experimente novos alimentos e com diferentes sabores até encontrar o que 
mais lhe agrada; 

Ingira as refeições a uma temperatura ambiente para evitar sensações 
desagradáveis ao paladar; 

Boca seca
A boca seca, ou xerostomia carateriza-se pela baixa produção de saliva e pode 
afetar a percepção do sabor dos alimentos e a maneira como mastiga ou como 
fala. A quimioterapia poderá afetar as glândulas salivares que produzem a saliva.

Traga sempre uma garrafa de água (ou chá não açucarado) consigo para 
beber ao longo do dia e manter a boca húmida;

Evite alimentos secos, salgados e picantes (bolachas, torradas, grelhados, 
batatas fritas de pacote);

Evite alimentos açucarados ou pegajosos (caramelos, nougat) que podem 
ficar presos aos dentes e levar ao desenvolvimento de cáries dentárias; 

Opte por alimentos líquidos, húmidos e cremosos (iogurte, leite, sopas, 
pudins, etc.) ou que sejam acompanhados por molho; 

Em alternativa poderá degustar um rebuçado sem açúcar, com sabor cítrico, 
que estimule a salivação, um cubo de gelo ou recorrer a saliva artificial;

Reforce a higiene oral para a manter a cavidade oral limpa e promover a 
salivação. 

Recomendações:
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Faça pequenas refeições várias vezes ao dia;

Evite comer os alimentos muito quentes ou muito frios;

Evite bebidas alcoólicas;

Evite comer alimentos muito secos, salgados, ácidos (limão, laranja, kiwi) 
e picantes;

Recomendações:

Lesões na boca
A mucosite é uma inflamação dolorosa que ocorre na mucosa oral ou do trato 
gastrointestinal, causada pela toxicidade dos medicamentos usados podendo 
provocar ulcerações. O tipo de tratamento, por exemplo, a realização de 
radioterapia em simultâneo, bem como a intensidade da radiação aplicada, 
pode contribuir para o aparecimento deste sintoma. Uma higiene oral 
inadequada, diminuição das defesas do organismo, alguns medicamentos 
como os corticosteroides, o tabaco e o álcool também podem potenciar o 
desenvolvimento de mucosite. 
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Prefira alimentos com texturas mais suaves ou com consistência mole ou 
pastosa (purés, empadões, soufflés, sopas, ovos mexidos, iogurtes, pudins); 

Mantenha uma boa higiene oral. Não bocheche com elixires bucais que 
contenham álcool;

O uso de bicarbonato de sódio, cubos de gelo e beber água durante a 
quimioterapia podem melhorar o conforto oral. Deverá consultar o seu 
médico/médico dentista sobre o método que mais se adequa às suas lesões.

Dificuldade em engolir
A dificuldade em engolir ou disfagia é uma disfunção no processo de 
deglutição que pode prejudicar a ingestão de alimentos. Os tratamentos de 
quimioterapia têm como alvo as células malignas, no entanto, podem também 
afetar células saudáveis como as do trato gastrointestinal, incluindo do esófago. 

Coma devagar, mastigue bem os alimentos e concentre-se no processo de 
deglutição; 

Mantenha uma postura direita e procure manter a cabeça erguida e 
ligeiramente inclinada para a frente ao mastigar e deglutir os alimentos. 
Depois de terminar a refeição, mantenha-se sentado (ou em pé) durante 
pelo menos 30 minutos;

Prefira alimentos com texturas mais suaves ou com consistência mole/ 
pastosa/líquida (purés, ovos mexidos, iogurtes, batidos, smoothies). Altere a 
consistência dos alimentos com o auxílio de um processador de alimentos ou 
de uma varinha mágica;

Evite alimentos muito secos, ásperos e fibrosos.

Faça pequenas refeições, várias vezes ao dia (5 a 6 refeições);

Recomendações:
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Enjoos

Existem alguns medicamentos disponíveis para ajudar a reduzir ou parar as 
náuseas e vómitos, que normalmente são prescritos antes do início do 
tratamento. Algumas terapias comportamentais, como o relaxamento, podem 
ajudar no controle deste sintoma.

Alguns tipos de quimioterapia podem causar náuseas e vómitos, que podem 
ocorrer durante o tratamento ou alguns dias depois. Os vómitos persistentes 
podem levar a desidratação, desequilíbrio de minerais, perda de peso e mal-
estar geral.

Procure fazer a sua refeição num 
ambiente agradável e fresco.

Ingira os líquidos entre as refeições e 
não durante as mesmas. Uma infusão 
de gengibre ou limonada pode aliviar 
as náuseas; 

Consuma os alimentos à temperatura 
ambiente e evite cozinhar para evitar 
ficar nauseado com os odores; 

Escolha alimentos bem tolerados, evite 
alimentos com odores fortes (alho, 
cebola, peixe) ou muito condimentados;

Prefira alimentos secos, como torradas, 
biscoitos ou cereais;

Faça pequenas refeições e escolha 
alimentos e bebidas de fácil digestão; 

Coma devagar, mastigue bem os 
alimentos e, de preferência, antes de 
ter a sensação de fome;

Recomendações:
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Evite alimentos ricos em gordura, fibra e açucarados (hortaliças verdes, 
leguminosas, cereais integrais, frutos tropicais, frutos secos, enchidos, 
refrigerantes), que sejam picantes ou ácidos e irritantes da mucosa 
gastrointestinal. 

Evite a ingestão de bebidas alcoólicas. 

Evite leite de vaca completo, dê preferência ao leite e iogurtes sem lactose;

Prefira alimentos que contenham fibra solúvel como aveia, banana, maçã, 
pera, arroz, batata, abobora ou cenouras;

Aumente a ingestão de líquidos, água, chá, água de arroz, caldo de canja;

Faça pequenas refeições várias vezes ao dia (entre 5 a 6 refeições);

Evite bebidas muito quentes ou muito frias, prefira as bebidas que se 
encontram à temperatura ambiente;

Recomendações:

Diarreia
A ocorrência de diarreia é frequente em doentes submetidos a quimioterapia. 
Consiste num aumento da frequência de defecações e/ou alteração na 
consistência e volume das fezes. Se não for controlada, pode levar a perda 
importante de líquidos e sais minerais e, em casos mais graves, a desidratação. 
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Prisão de ventre
A obstipação também é um sintoma 
comum. Manifesta-se por mudança 
significativa na rotina habitual do 
trânsito intestinal, acompanhada por 
esforço de defecação e sensação de 
inchaço abdominal. 

Consuma alimentos ricos em fibra, como cereais integrais, frutas frescas, 
vegetais e frutos secos;

Evite alimentos com efeito obstipante como arroz, massas, pão branco, 
banana, cenoura; 

Experimente massajar a zona abdominal – a massagem pode aliviar 
alguns sintomas e ajudá-lo a sentir-se relaxado; 

Aumente a atividade física e a mobilidade conforme a sua tolerância;

Aumente a ingestão de líquidos. Dê preferência a água, infusões de ervas, 
sumos de fruta natural, sopa de legumes com pouca ou nenhuma batata; 

Fale com o seu médico se estas medidas não resultarem. 

Recomendações:

A quimioterapia e alguns medicamentos usados para o controlo da dor podem 
causar obstipação. Além disso, o sedentarismo, a baixa ingestão de líquidos e o 
consumo de alimentos com pouca fibra agravam este sintoma.
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Peso

A perda de peso ocorre quando 
há uma diminuição da ingestão 
alimentar ou um aumento das 
necessidades energéticas (ou 
ambas as situações), o que origina 
um balanço de energia negativo. 

Vários fatores contribuem para a 
perda de peso durante a quimio-
terapia, incluindo as alterações 
metabólicas induzidas pela 
própria doença e/ou a diminuição 
da ingestão como consequência 
dos sintomas originados pelo 
tratamento. 

Diminuição Aumento

Ocorre quando há um aumento 
na ingestão de alimentos com 
elevada densidade energética, 
ricos em hidratos de carbono 
e/ou gordura, aumento das 
porções consumidas, alterações 
no metabolismo ou diminuição 
do gasto energético por fadiga 
associada aos tratamentos e 
diminuição da atividade física. 
Certos tipos de quimioterapia, 
como a terapêutica hormonal e 
medicamentos como esteroides, 
podem estar na origem do ganho 
de peso. 
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Diminuição Aumento

Mantenha-se ativo, dentro do 
possível. A atividade física 
melhora o apetite e é uma 
forma eficaz de preservar a 
massa muscular.

Fa ç a  re fe i çõ e s  r i c a s  e m 
nutrientes. Fale com o seu 
médico ou nutr icionista 
sobre formas de aumentar as 
calorias e/ou proteínas da 
dieta ou sobre a necessidade 
de fazer  suplementação 
nutricional. Nas «Sugestões 
Alimentares» damos algumas 
dicas para aumentar o valor 
nutritivo das suas refeições;

Recomendações:

Evite alimentos de elevada 
densidade energética, muito 
refinados e/ou processados 
(açúcar, produtos refinados e 
açucarados, refrigerantes e 
gorduras);

Fale com o seu médico ou 
nutricionista para avaliar a 
melhor forma de atingir um 
peso mais saudável sem 
prejuízo do estado nutricional.

Recomendações:
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Recomendações
para o cuidador 

É possível que durante a quimioterapia 
os hábitos e preferências alimentares 
do doente se alterem. Nesse caso, 
procure apoiá-lo no momento das 
refeições. Por vezes, para que a refeição 
se torne mais adequada é necessário 
adaptar a composição e a apresen-
tação, alterando, por exemplo, a 
consistência e a temperatura. Não deve 
forçar o doente a comer. Quando não 
tiver apetite, deverá tentar relaxar um 
pouco e fazer a refeição mais tarde.

O momento da refeição deve ser um 
momento agradável. O convívio 
social e familiar que se vivencia        
na parti lha de uma refeição é 
importante para o bem-estar e 
qualidade de vida do doente numa 
fase mais vulnerável.

Sugestões alimentares 
D a m o s  e m  s e g u i d a  a l g u m a s 
sugestões alimentares e receitas que 
poderá integrar na sua dieta. No 
entanto, deverá sempre discutir com 
o seu médico ou nutricionista um 
plano alimentar personalizado e que 
se adapte ao seu caso clínico e aos 
sintomas que apresenta. 
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A sopa, devido à sua consistência líquida e possi-
bilidade de conciliar diversos ingredientes, é um 
elemento da refeição bastante versáti l  e 
geralmente bem tolerado. Além dos legumes, pode 
adicionar arroz, massinhas ou leguminosas 
(aumentando o valor calórico e a fibra) e carne, 
peixe ou ovos (aumentando o valor proteico).

Sopas

No prato principal poderá incluir os alimentos 
que mais gosta. É importante que a sua refeição 
inclua uma fonte de proteína (carne, peixe, ovos 
ou leguminosas, como feijão, grão, ervilhas), uma 
fonte de hidratos de carbono (arroz, massa ou 
batata, batata doce) e legumes ou salada a gosto. 
Caso tenha dificuldade em mastigar ou deglutir, 
poderá alterar a consistência dos alimentos.

Alguns exemplos de refeições com consistência 
adaptada:

Prato principal

Empadão de carne/peixe

Arroz/massinhas de peixe

Carne desfiada/picada

Hambúrgueres

Almôndegas

Açorda

Soufflés
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Os batidos poderão constituir um lanche saboroso 
e nutritivo. O ideal é variar os ingredientes a incluir 
na receita, permitindo assim uma alimentação 
variada e equilibrada. 

Batidos

Outros toppings de que gostar (cacau em pó, 
mel, compota)

2 dl de leite (se tolerado), iogurte líquido ou 
bebida vegetal (aveia, arroz, amêndoa)

1 peça de fruta (variar. Por exemplo, banana, 
maçã, morangos, pera, manga)

2 colheres de sobremesa de farinha de 
amêndoa, noz ou caju

2 colheres de sopa de aveia integral ou 2 a 3 
bolachas Maria ou de aveia

Batido energético e proteico

1/2 papaia ou 1 kiwi

Sumo de ½ laranja 

Iogurte líquido ou sólido (de preferência natural)

2 ameixas secas sem caroço 

Batido rico em fibra e vitamina C
(útil para obstipação)

Alguns exemplos:

Nota: se o sintoma persistir deve procurar ajuda médica/enfermagem.
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Consumir uma sobremesa após a refeição poderá ser uma forma interessante 
de aumentar o valor calórico e nutritivo. Devem ser de fácil preparação e de fácil 
ingestão, privilegiando as de textura e consistência suave.

Fruta cozida ou assada (maçã, pera, marmelo)

Papa de fruta com bolacha Maria

Iogurte com puré de fruta

Alguns exemplos:

Contacte o seu nutricionista para mais sugestões alimentares e para obter 
recomendações sobre a prática de uma alimentação variada e equilibrada. 

Suplementos
Os suplementos nutricionais funcionam como um complemento à dieta, 
apresentando uma constituição completa do ponto de vista nutricional. Como 
tal, podem constituir uma alternativa viável para aumentar a energia e/ou 
proteína de uma dieta quando a ingestão daqueles nutrientes é insuficiente. 

Fale com o seu médico ou nutricionista para avaliar qual a suplementação 
nutricional que melhor se adequa ao seu caso particular.

Gelatinas

Arroz doce

Mousse de frutos 

Sobremesas
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Notas finais
Em algumas fases, a quimioterapia poderá comprometer a sua imunidade 
ficando, por isso, mais vulnerável às infeções. Assim, é importante que tenha 
alguns cuidados adicionais na preparação e manuseamento dos alimentos, 
nomeadamente:

Evitar consumir sobras e alimentos requentados;

Lavar bem as frutas e vegetais crus antes de os consumir (deverá confirmar 
com o seu médico se pode consumir alimentos crus);

Verificar sempre os prazos de validade dos alimentos.

Separar os alimentos cozinhados dos alimentos crus durante a sua 
preparação;

Certificar-se que os sumos e laticínios que consome são pasteurizados;

Utilizar utensílios diferentes para a carne/peixe e para as frutas e vegetais;

Higienizar bem as mãos, os utensílios e locais de preparação dos alimentos, 
antes de os manipular;

Importa destacar que algumas das estratégias sugeridas para lidar 
com um sintoma são diferentes e podem até ser contrárias às que 
são referidas para lidar com outra situação. Deverá esclarecer 
quaisquer dúvidas com o seu médico, nutricionista ou enfermeiro 
sobre a melhor forma de conciliar as diferentes recomendações. 

Esperamos que este guia ajude a melhorar a sua alimentação 
durante esta fase de tratamento. 
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As minhas notas
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