
Cuidando de você
Dicas de Saúde
e Alimentação



Alimente-se
bem!

Existem muitas dúvidas e mitos quanto 
à alimentação durante o tratamento de 
quimioterapia ou radioterapia.

Por isso, é importante consultar seu 
médico ou nutricionista e seguir as regras 
básicas de uma alimentação saudável
e balanceada, o que contribui para manter 
as defesas naturais de seu organismo e 
evitar eventuais infecções.

Lembre-se: quem se alimenta bem e de 
forma mais nutritiva, enfrenta melhor 
os efeitos colaterais do tratamento 
oncológico.

É recomendável também se alimentar 
em casa, para garantir os cuidados de 
higiene na manipulação no preparo dos 
alimentos. Porém, se não houver essa 
possibilidade, avalie o local e sua condição 
de higiene e limpeza. Sempre use talheres 
descartáveis



Da compra ao consumo 
dos alimentos

Por conta da imunidade comprometida,
é importante ficar atento desde a compra
até o consumo dos alimentos.

• Avalie as condições gerais de higiene e 
limpeza do estabelecimento onde realiza 
suas compras e confira a validade dos 
produtos.
• Não compre frutas cortadas (mamão, 
por exemplo).
• Evite fungos (cogumelos) ou alimentos 
que contenham fungos (queijo 
gorgonzola, por exemplo).
• Alimentos de origem animal devem ter o 
selo SIF (Serviço de Inspeção Federal) do 
Ministério da Agricultura ou de serviços 
de inspeção estadual (SIE) ou municipal 
(SIM).

• Higienize frutas, verduras e legumes 
antes de consumir.
• Guarde em geladeira ou freezer, o mais 
rápido possível, alimentos perecíveis.
• Lave as embalagens de alimentos
industrializados com álcool 70% antes
de consumir ou de guardar na geladeira.

• Evite o uso de utensílios de madeira.
• Mantenha higienizados pia, mesa, 
fogão, etodas as superfícies que possam 
ter contato com os alimentos.

• Consuma carnes, aves, peixes e ovos 
sempre bem passados.

Compra

Armazenamento

Preparo

Consumo



O prato ideal Montar um prato saudável, que 
vai contribuir para manter o bom 
funcionamento do seu organismo, 
é simples. ele deve conter porções 
equilibradas de proteínas animal 
e vegetal, gorduras saudáveis, 
carboidratos integrais, verduras,
legumes e frutas.
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O intestino pode ficar solto ou preso. Em 
ambas as situações, alguns cuidados 
podem minimizar os sintomas. No caso 
de prisão de ventre, procure comer mais 
fibras durante as refeições, incluindo 
cereais. Não se esqueça de beber muita 
água e consumir verduras e legumes crus 
ou cozidos. No caso de diarreia, o risco é 
perder nutrientes, portanto é necessário 
se hidratar com a ingestão de pequenas 
quantidades de líquidos durante todo o 
dia.

Proteínas: consuma no máximo 3 vezes 
por semana.
 
Grãos: sempre opte pela versão integral
de arroz, pão ou macarrão.

Frutas:consuma,preferencialmente, 
frescas. As secas podem ser opção para 
lanche.

Água: beba no mínimo  litros por dia.
Sucos naturais, chás e água de coco 
também podem ajudar na hidratação.

Bebidas alcoólicas: evite durante todo
o tratamento.

Dicas importantes Prisão de ventre/diarreia

Efeitos colaterais
e a alimentação



Também é válido reduzir o consumo de 
alimentos com fibras e na forma integral, 
além de evitar frituras e alimentos 
gordurosos.

Fique atento aos alimentos que lhe dão 
maior prazer na hora de comer. Uma 
boa dica é, entre as refeições, consumir 
vitaminas de frutas, mingaus e iogurtes.
Podem-se reforçar determinadas 
receitas, incorporando, por exemplo, 
carne ou frango em sopas.

• Boca seca.
• Ganho de peso.
• Alteração de olfato e paladar.
• Náusea.

Para todas essas situações, consulte 
rapidamente seu médico ou nutricionista. 
A manutenção de uma alimentação 
saudável é muito importante para o 
sucesso do tratamento.

Nesse caso, é necessário evitar qualquer 
alimento que possa prolongar ou piorar 
o quadro, como condimentos fortes, 
alimentos muito quentes ou gelados, sal e 
alimentos ácidos.
Opte por alimentos macios, pastosos, 
e consuma em temperatura morna ou 
ambiente.

Perda de apetite

Outros efeitos que podem
impactar na alimentação
saudável:

Aftas



Caminhadas
A prática de caminhadas ou exercícios 
físicos de baixa intensidade podem trazer 
benefícios para os pacientes oncológicos, 
entre eles:

• Melhora dafunção cardiovascular.
• Aumenta do colesterol bom.
• Diminuição do risco de derrame cerebral.
• Estímulo da produção de endorfina.
• Aumento das funções pulmonares.
• Melhora dadigestão.
• Ganho de massa muscular e óssea.

Obs.: Essas são dicas gerais. Siga sempre 
as orientações do seu médico e da  
equipe responsável pelo seu tratamento. 
Cada paciente é único, e nada substitui o 
acompanhamento personalizado.



Nossos
serviços
O Hospital Brasília conta com 
infraestrutura completa para melhor 
assistência aos pacientes oncológicos.

Com alta tecnologia e equipe 
multiprofissional especializada, cuidando 
de todos os detalhes para proporcionar 
bem-estar e conforto aos pacientes, o 
hospital é referência no atendimento de 
alta complexidade.

Conte com um atendimento humanizado, 
integrado, e com áreas exclusivas para 
cada perfil de paciente.

Conte com o Hospital Brasília.



Cuidados com a
excelência assistencial

No Hospital Brasília,
todos os detalhes contam
para conquistar a excelência:

Ter visão multidisciplinar, com elaboração 
de plano e metas terapêuticas, faz toda
a diferença. Equipes de enfermagem
especializadas asseguram um cuidado 
individualizado e criterioso.

• Protocolos de segurança em todos
os procedimentos adotados.

• Orientação ao paciente em quimioterapia 
pela equipe interdisciplinar.

• Tripla checagem da prescrição de
quimioterapia para liberação de preparo.

• Time out na administração 
da quimioterapia.

• Reconciliação medicamentosa
da admissão até a alta.

• Tumor board, Manuais de orientação
ao paciente oncológico.



Estrutura
completa
No Hospital Brasília, o paciente 
oncológico tem acesso a 
uma estrutura completa e 
continuamente atualizada, 
buscando incorporar novas 
tecnologias e soluções para 
um atendimento humanizado, 
focado na segurança e nas 
necessidades dos pacientes.



• Centro Cirúrgico com alta tecnologia, 
incluindo aplicação de quimioterapia 
intraoperatória e cirurgia robótica.

• Centro de Infusão em ambiente
ambulatorial e para pacientes internados 
com total conforto e segurança.

• Consultas com especialistas no Centro 
de Oncologia. 

• Pronto-Socorro com fluxo de
atendimento especial para pacientes 
oncológicos.

• Equipe de Cirurgia Plástica Reparadora.

• Laboratório de Análises Clínicas.

Saiba mais acessando:
www.hospitalbrasilia.com.br.



Unidade de Internação e UTI

20 leitos de UTI, 10 leitos para Transplante 
de Medula Óssea,  30 leitos de Unidade 
de Internação.

• Unidade de Cuidados Especiais equipada 
com filtro Hepa e filtro bacteriano para 
água.
• Sistema de tratamento de água por 
ionização cobre-prata.
• Acomodação para acompanhantes 24 
horas na UTI, com banheiro privativo.
• Estativas que permitem o acesso ao 
paciente em ângulo de 360°.
• Estação de Fisioterapia.

As unidades de internação de onco-
hematologia atendem pacientes adultos
e pediátricos.

Toda a infraestrutura é pensada para
oferecer um atendimento acolhedor.



Estrutura de apoio

Acompanhamento contínuo
e informação qualificada

O Hospital Brasília criou a Célula 
de Oncologia, uma área voltada 
exclusivamente a dar apoio e acompanhar 
processos administrativos, num contexto 
de atendimento global e integrado, 
visando ao bem-estar do paciente e de 
seus familiares.

Célula de Oncologia, atividades centrais:

• Apoio para pacientes no
acompanhamento das autorizações.
• Uniformidade dos processos alinhados 
junto às operadoras.

Para melhor comunicação entre
as equipes, a Célula de Oncologia está 
localizada próxima ao Centro de Infusão.

Para pacientes em tratamento 
quimioterápico, nossas equipes 
fazem um acompanhamento próximo 
e ativo, realizando contato no dia 
anterior à aplicação e após as sessões 
de quimioterapia, com contato mais 
frequente na primeira semana. 
Após a alta do paciente, o contato é 
realizado após uma semana.
O paciente oncológico também conta 
com um programa de Navegação, focado 
em manter o acompanhamento periódico 
e garantir a adesão ao plano terapêutico.
• Dispomos de enfermeiro navegador, 
que que auxilia o paciente nos processos 
administrativos do cuidado.
• Além disso, possibilitamos a interação 
com profissionais, a fim de direcionar as 
necessidade de paciente e familiar, além 
de auxiliá-los nas autorizações junto à 
rede referenciada.



Siga dicas de saúde:

Hospital Brasília
www.hospitalbrasilia.com.br

Responsável Técnico:
 Dra. Maria de Lourdes Worisch CRM-DF 9036


