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A alimentação adequada é fundamental para a manutenção da saúde
de qualquer ser humano. Quando o corpo sofre os efeitos de uma
doença e seus tratamentos, a boa alimentação é vital para que o
organismo consiga passar por esses momentos difíceis.

‘‘Uma alimentação saudável é a base
 do meu bem-estar. E o meu bem-estar 

é a base da minha felicidade!’’
                                                          Setor de Nutrição

Um programa desenvolvido para os pacientes oncollógicos possam



Hospital Unimed de Volta Redonda 

Telefone:  (24) 2102-7000 



Esta fase às vezes deixa a boca seca e dolorida. 
Engolir fica mais difícil e o alimento perde seu sabor. 
Aparecem enjoos e a gengiva pode sangrar, o que também modifica o 
sabor da comida. 

Seguem algumas dicas para esse período:

• Prefira alimentos que não exijam muito dos dentes – alimentos 
pastosos ou líquidos.

• Necessitando de um reforço na quantidade de proteína ou de 
calorias, incremente sopas com leite em pó, utilize leites 
enriquecidos ou até mesmo manteiga nos mingaus e sopas.

• Prefira iogurtes, vitaminas, mingau, frutas e vegetais bem macios 
em forma de purê ou em calda, sorvete de frutas, queijo cottage, 
purê de batata, macarrão, carne moída, ovos mexidos, legumes 
amassados com azeite, sucos e milk-shakes.

•      Fracione a dieta em 05 a 06 refeições ao dia com intervalo de 3 a 4 
horas.

• Experimente congelar suas bebidas favoritas em cubos de gelo e 
vá chupando devagar.

• Evite frutas ácidas que irritam a boca como abacaxi, mexerica e 
laranja.

• Use canudinhos para beber os líquidos;
• Prefira alimentos em temperatura ambiente, pois alimentos muito 

quentes irritam a mucosa;
• Evite frituras, temperos fortes e carnes defumadas ou de porco.
• Em radioterapia do intestino, recomenda-se dietas pobres em 

lactose, pois neste período torna temporariamente difícil a 
digestão da lactose.

• Na presença de azia, tente ficar sentado ou em pé cerca de meia 
hora após a refeição.

Radioterapia1
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Quimioterapia2
Quem se submete à ela, às vezes, perde a vontade de comer. O intestino 
pode ficar preso e a boca dolorida. Náuseas também são frequentes. 

Seguem algumas dicas para esse período:

• Prefira alimentos mais sequinhos e leves, sem muita gordura ou 
molhos;

• Incremente o uso de alimentos proteicos como ovos, carnes, leites e 
derivados;

• Leite deve ser pasteurizado ou fervid;
• Beba somente sucos de frutas industrializados e/ou quando as frutas 

estiverem previamente cozidas;
• Não faça uso de bebidas fermentadas lácteas com lactobacillus vivos, 

por exemplo: Chamyto, Yakult e outros;
• Coma carnes bem cozidas ou assadas, ovos somente bem cozidos;
• As refeições deverão ser feitas em ambientes tranquilos e sem pressa.
• Fracione a dieta em 05 a 06 refeições ao dia com intervalo de 3 a 4 

horas;
• Coma devagar, mastigando bem os alimentos;
• Fracione a dieta (5 a 6 refeições diárias) mantendo horários fixos, para 

que haja melhor distribuição de carboidratos ao dia;
• Ingira no mínimo 2 litros (10 copos) de líquidos por dia;
• Aumente o consumo de alimentos ricos em vitamina C: acerola, 

goiaba, tangerina, brócolis, couve, espinafre, pimentão;
• Aumente o consumo de alimentos ricos em betacaroteno: cenoura, 

abóbora, espinafre, melão, mamão;
• Aumente o consumo de alimentos ricos em vitamina E: óleos vegetais, 

frutos oleaginosos.
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TMO3 (Transplante de Medula Óssea)

6Hospital Unimed Volta Redonda

Pacientes em TMO utilizam medicamentos em doses muito superiores às
convencionais, o que implica em maior toxicidade e, portante, sintomas mais
graves, maior risco de infecções e possuem necessidade de um cuidado mais
específico com a alimentenção.

Nenhum alimento natural na forma crua deve ser consumido na fase
inicial da TMO. Com exceção das frutas de cascas grossa, que precisam
ser descascadas após processo de desinfecção. Nesta fase, qualquer 
outro alimento in natura necessita passar por processos de cocção 
ou fritura. Esses cuidados deverão ser mantidos por um período de 6 a
12 meses após TMO.

para o paciente. Exemplo: suco de caixinha ou natural, refrigerante em 
lata ou grande se individualizado.

Leite: embalagem Tetra Pack.
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sachê)

de brócolis e couve-flor,



"Hábitos incorretos são responsáveis pela 
maioria de nossas doenças, tenha uma 

alimentação saudável! Cuide de sua saúde."

                                                          Setor de Nutrição

8Hospital Unimed Volta Redonda

doces.

Água de coco in natura, caldo de cana, leite e sucos naturais não 
devem ser consumidos na rua. Essas bebidas devem ser adquiridas 
em embalagem.

Salgadinho de pacote NÃO deve ser consumido, pois tem alta taxa de
microrganismo e risco de contaminação.



Quando se está em tratamento contra o câncer, o importante é não perder peso. 
O corpo precisa de uma alimentação saudável para aumentar a imunidade e de 
energia para enfrentar o tratamento. Experimentar a cada dia novos sabores e 
combinações de cores. 
O segredo é comer o que lhe apetece e não ficar de estômago vazio! 

Algumas ervas quando bem usadas, deixam os pratos perfumados e 
saborosos. Disfarçam bem os sabores que, por causa da medicação, podem 
causar enjoos e acabar com o paladar. Seguem alguns exemplos:

• Alecrim: dá um sabor especial às aves, aos molhos de tomate e às 
sopas. Cai bem com carnes, patês, berinjela, batatas, couve-flor, pães, 
sucos e saladas de fruta.

• Cebolinha verde: usada em omeletes, molho vinagrete e molhos à 
base de creme de leite para peixes. Ótima em patês de ricota, queijo 
cremoso, sopas e saladas.

• Coentro: ótimo em tempero de peixes, carnes, aves, assados ou 
grelhados, molhos, sopas de feijão, lentilhas e legumes.

• Erva doce: dá um toque especial em biscoitos, bolos, broas de milho, 
bolachas e pães, também em pratos salgados com queijos, molhos 
para salada, frutas em calda, peixes e frutos do mar.

• Manjericão: ideal para receitas com tomate, molho para churrasco, 
nos assados e nos legumes.

• Manjerona: ideal para valorizar carnes e aves, pratos à base de 
tomate, sopas, saladas e com manteiga derretida em grelhados.

• Estragão: sabor marcante, realça vinagres, picles, molho tártaro, 
mostarda e maionese. Também fica ótimo em saladas verdes, frutos 
do mar, pratos com ovos, frangos e carnes.

Estimule o apetite
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As especiarias também têm o poder de dar o sabor mágico à comida:

• Açafrão da terra: conhecido também como cúrcuma. Tem sabor 
ligeiramente amargo e cor amarelo-dourada. Utilizado em pratos 
como ovos, risotos, picles, molhos cremosos, maionese, massas, 
frangos, peixes, arroz e pães.

Alho-poró: ideal para os molhos à base de manteiga, cogumelos, 
saladas, caldos de peixes, sopas e massas com ricota.

Canela da china: Em rama é utilizada no preparo de frutas assadas, 
compotas, molhos de tomate e cozimento de legumes. Em pó vai bem 
no arroz doce, cappuccino, banana assada, pães, cafés e doces com 
frutas.

Casca de laranja: ideal para pudins, mousses, bolos, biscoitos, molhos 
e sorvetes.

Noz moscada: fica perfeita em molho bechamel, carnes, legumes, 
sopas, recheios de massas, bolos, biscoitos, tortas e waffles. Também 
em bebidas com leite quente ou gelado.
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Manter uma atitude positiva 
e seguir o tratamento com 
confiança é fundamental!

“ “

Setor de Nutrição
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Confira abaixo alguns alimentos que fornecem preciosos 
nutrientes fundamentais para seu organismo: 
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Dicas de Preparo

· Inhame: 
Descasque o inhame sob água corrente, corte-o em rodelas e 
enxugue bem. Aqueça o óleo, junte o alho e cebola e refogue até 
dourar. Abaixe o fogo, pingue um pouco de água, tampe a panela e 
cozinhe em fogo baixo. 

· Arroz Integral: 
Lave 1 copo de arroz integral e coloque na panela junto com os 
temperos desejados. Ligue o fogo e torrar o arroz mexendo sempre até 
que fique bem sequinho. Acrescente 2 litros e ½ de água fervendo 
por cima do arroz, coloque em fogo baixo, tampe parcialmente a 
panela e deixe cozinhar até a água secar por completo.

· Grão de Bico:
Deixe-o de molho em água fria por 12 horas antes de cozinhar.  Depois 
descarte a água e coloque o grão de bico na panela de pressão. 
Coloque água o suficiente para cobrir 4 dedos acima do grão de bico. 
Adicione sal a gosto e fio de azeite. Tampe a panela e cozinhe por 15 
minutos, após pegar pressão.

· Lentilha:
Ferva 250 g de lentilha em 1 litro de água por aproximadamente 15 
minutos. Reserve a lentilha. Em uma panela refogue a cebola e alho. 
Adicione 1 concha de lentilha e amasse bem os ingredientes (para 
engrossar o caldo). Adicione a lentilha restante, 3/4 da água em que 
ela foi fervida e deixe cozinhar por 20 minutos.

· Sardinha Fresca:
Na panela de pressão coloque o óleo, o vinagre, depois uma camada 
de sardinha, depois uma camada de tomate e cebola. Leve ao fogo, 
quando ferver, marque 50 minutos e desligue. Só abra a panela, quando 
sair toda pressão.



· Soja:

Antes de começar a preparar os grãos, é preciso fazer o choque 
térmico. Para isso, adote o seguinte procedimento: 
Coloque a água para ferver, após o início da fervura, adicione os grãos 
de soja na água fervente e, deixe cozinhar por cinco minutos, após a 
nova fervura. Em seguida, transfira os grãos para um escorredor de 
macarrão e lave-os em água fria corrente. Descarte a água usada no 
tratamento. Imediatamente após deve ser posta de molho em água 
gelada (deixar por 6 a 8 horas nesta água). 
Após as 6 ou 8 horas: ponha mais água no recipiente em que está a 
soja, se necessário for, para que dentro dessa nova água você vá 
esfregando os grãos de soja entre as mãos (friccionando-os) para que 
as cascas se soltem;
A água começará a ficar cheia das cascas da soja e você deverá ir 
despejando essa água, aos poucos, através de uma peneira ou 
escorredor, coando os grãos de soja e voltando-os para outro 
recipiente, jogando as cascas no lixo (as cascas, por serem mais leves, 
ficam acima dos grãos, na água)
Se desejar cozinhar os grãos para emprego em pratos culinários, 
coloque-os na panela de pressão, juntando água suficiente para 
cozinhar ex.1/2 litro de água para cada 1/2 kg de grãos de soja, se 
estiver hidratada, e uma colher de óleo de soja para cada litro de água 
empregada (abaixe o fogo assim que começar a pressão, pois o calor 
se manterá, mesmo com o fogo baixo) este óleo para que lubrifique a 
válvula da tampa da panela, impedindo, assim, que as cascas 
obstruam os orifícios da válvula, evitando acidentes (explosão da 
panela de pressão). O cozimento em panela aberta não requer essa 
adição de óleo à água, mas o tempo de cozimento será mais longo.
** Pode ser consumido tal qual feijão cozido e temperado, e na forma de saladas incrementadas 
com tomate picadinho, pimentão, cebola, uvas passas, cenoura ralada, salsa, cebolinha e atum, 
por exemplo.

A Alimentação saudável e a paz de espírito 
são os maiores e melhores remédios para 

todas as enfermidades existentes!“ “

Setor de Nutrição
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12Hospital Unimed Volta Redonda



Creme de Legumes
2 batatas médias
2 cenouras médias
2 mandioquinhas médias
1 chuchu médio
1 cebola média
2 dentes de alho
Sal a gosto
6 colheres de sopa rasa de suplemento sem sabor em pó (55g) 

Descasque todos os legumes e corte em cubos grandes. 
Coloque numa panela de pressão com os temperos e cubra com água. 
Cozinhe por 15 minutos e, após pressão, bata tudo no liquidificador. 
Acrescente o suplemento, mexa bem e sirva a seguir.
Pode-se acrescentar carne moída ou em cubos ou macarrão, cozinhe 
à parte e acrescente na sopa.

12 Nutrição



Salada cremosa de Macarrão
Pimenta-do-reino a gosto
Noz moscada a gosto
Meia colher (chá) de orégano
1 pitada de sal
1 xícara (chá) de macarrão parafuso cozido (100g)
Frango desfiado
1 colher (sopa) de salsão picado
2 colheres (sopa) de cenoura ralada
1 colher (sopa) de cebolinha verde picada
Meia colher (sopa) de salsa picada
6 colheres de sopa rasa de suplemento sem sabor em pó (55g) 

Em um recipiente, misture o suplemento com meia xícara (chá de água, 
tempere com a pimenta-do-reino, a noz moscada, o orégano, o sal e reserve.
Em um recipiente, misture o macarrão, o frango, o salsão, a cenoura, a 
cebolinha verde e a salsa. Junte com a mistura do suplemento e leve à 
geladeira por cerca de 30 minutos e sirva a seguir.
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Sanduíche delícia
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1 pitada de sal

1 fio de azeite

3 folhas de rúcula
2 colheres (sopa) de cenoura ralada

4 folhas de manjericão fresco

6 colheres de sopa rasa de suplemento sem sabor em pó (55g)

Peito de frango desfiado

2 fatias de pão de forma integral

Em um recipiente, amasse a ricota, acrescente o frango desfiado, as 
raspas de limão, o orégano, a mostarda, a cebolinha, o manjericão e o 
azeite. Acrescente o suplemento dissolvido em 4 colheres (sopa) de 
água e misture bem formando uma pasta.
Espalhe metade desta pasta em uma das fatias de pão, coloque a 
cenoura e a outra metade desta pasta em uma das fatias de pão, adicione 
a cenoura e a rúcula. Espalhe o restante da pasta da fatia de pão restante, 
feche o sanduíche e sirva a seguir.

Meia colher (chá) de raspas de casca de limão
1 colher (chá) de mostarda
Cebolinha verde picada

1 colher (sopa) de ricota



Risoto de arroz integral
2 xícaras de chá de arroz integral cozido
250 gramas de cenoura ralada
250 gramas de ervilhas
2 pimentões picadinhos
3 tomates picados, sem semente
1 colher de sopa de azeite
Salsinha picada, orégano e sal a gosto.

Faça um refogado com os legumes (deixe os tomates para colocar quando os 
outros legumes já estiverem cozidos).
Cozinhe em fogo brando, apenas colocando água quando necessário.
Tempere, misture com o arroz, pingue azeite e orégano por cima e coloque no 
forno por 10 minutos.
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Flan com calda de frutas vermelhas
1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor
1 colher (sopa) de mel
1 colher (chá) de essência de baunilha
6 colheres de sopa rasa de suplemento sem sabor em pó (55g)

Calda:
2 colheres (sopa) de frutas vermelhas congeladas
1 colher (chá) de mel
1 colher (chá) de suco de limão

Em um recipiente, misture a gelatina com 3 colheres (sopa) de água e leve ao 
fogo em banho-maria até dissolver. Coloque em um liquidificador, adicione 1 
xícara (chá) de água, o suplemento, o mel, a essência de baunilha e bata bem 
até ficar homogêneo. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por cerca 
de 4 horas ou até ficar consistente.

Para calda: misture em uma panela todos os ingredientes e leve ao fogo 
baixo até obter uma calda leve. Espere esfriar e sirva sobre o flan gelado.
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Almôndegas
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Depois de prontas, refogar no mesmo óleo o tomate, a cebola e o ketchup.
Numa frigideira, aquecer o óleo e, com cuidado, fritar as almôndegas.
Fazer as almôndegas com as mãos polvilhadas de farinha de trigo. 

Acrescente um pouco de água, coloque novamente as almôndegas e deixar 
ferver até engrossar o molho.

2g de óleo (uma colher de café)

Sal a gosto

Moer e pesar a carne.

Ketchup (uma colher de café cheia)
Salsa e cebolinha (uma colher de café cheia)

Amassar tudo muito bem.

10g de cebola (uma colher de chá cheia)

Deixar o pão amolecer em 10ml de água, passar na peneira e misturar com a 
carne, a salsa e a cebolinha bem batidas.

10 ml de água (uma colher de sobremesa)

50 g de carne moída (duas colheres de sopa rasas)

10g de pão picado (uma colher de chá média)

20 g de tomate (uma colher de sobremesa rasa)



Torta de espinafre e queijo
1/3 de xícara de cebola picada
1 colher de sopa de margarina*
90g de queijo em fatias
1 xícara de espinafre cozido e picado (coado)
3 ovos grandes
½ xícara de leite*
½ colher de chá de sal
Fôrma de torta de 20cm

Cozinhe a cebola em margarina até ficar macia; deixe esfriar.
Ponha uma camada de fatias de queijo sobre massa preparada para torta, 
outra de espinafre e depois mais uma de cebolas.
Bata os ovos e acrescente leite suficiente para fazer 1 xícara.
Acrescente os temperos e cubra a torta. Leve ao forno a 200 °C e deixe cerca 
de 35 minutos ou até que a faca saia limpa.
Sirva bem quente (pode ser congelada depois de assada).
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*Substitua a margarina comum pela vegetal e o leite de vaca por leite de 
soja ou vegetal. Prefira usar queijo curado.

Variações: substitua o espinafre por brócolis cozido e picado, feijão verde, 
abobrinha ou ervilha.



Suflê de ricota
½ kg de farinha de trigo
1 ricota fresca (500g)
200 g de margarina sem sal
½ litro de leite com baixa lactose
2 ovos inteiros
2 dentes de alho
½ cebola média
Sal a gosto

Em uma panela, doure a margarina, o alho e a cebola batidos e acrescente a 
farinha de trigo.
Ferva o leite à parte e, aos poucos, acrescente o leite na farinha de trigo até 
formar uma massa consistente. Cozinhe por 5 minutos.
Bata as claras em neve e coloque na massa, misturando bem. Por último, 
acrescente as gemas e a ricota e tempere a gosto.
Arrume a massa numa assadeira sem untar e faça frisos com o garfo. Asse em 
forno quente.
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Panqueca de soja

Coloque a proteína de soja, junto com a cenoura 
ralada, as azeitonas, a salsinha e o manjericão.



Vitamina de banana e mel

Mousse de limão diet

Milk-shake

6 colheres de sopa rasa de suplemento sem sabor em pó (55g) para aumento 
do aporte calórico.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e adicione 1 xícara (chá) 
de leite. Bata até ficar homogêneo e sirva a seguir.

1 banana nanica média picada
1 colher (sopa) de mel

1 xícara de leite

Ponha todos os ingredientes no liquidificador. Bata em baixa velocidade, 
durante 10 segundos.

2 colheres de sopa de chocolate ou sua calda de fruta favorita

Pode-se acrescentar 1 banana madura ou ½ xícara de morangos.

3 colheres de sopa rasa de suplemento sem sabor em pó (55g)

½ colher de chá de essência de baunilha
1 bola grande de sorvete

2 envelopes de gelatina incolor sem sabor

3 colheres de sopa de adoçante em pó

4 limões espremidos

3 colheres de sopa rasa de suplemento sem sabor em pó (55g)

Bata todos os ingredientes no liquidificador, coloque em taças e leve à 
geladeira.

3 copos de iogurte desnatado
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Doce de Maçã com gelatina
500 gramas de maçã
1 pacote de gelatina sabor morango
100 ml de água
6 colheres de sopa rasa de Suplemento sem sabor em pó (55g) 

Descasque as maçãs, retire o miolo e corte em cubos médios. Coloque na 
panela de pressão, acrescente as gelatinas e por último a água. Mexa e leve ao 
fogo. Assim que pegar pressão conte 3 minutos e desligue a panela.
Deixe esfriar dentro da panela. Coloque em um refratário, acrescente as 
colheres do Suplemento, misture bem e leve à geladeira até gelar.

Mingau de aveia com tangerina
Calda da tangerina:
Suco de 1 tangerina grande
4 gomos de tangerina sem pele e sem semente
Meia colher (chá) de açúcar

Mingau:
3 colheres (sopa) de Aveia em flocos
Meia colher (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de essência de baunilha
1 colher (sopa) de raspa de casca de tangerina
6 colheres de sopa rasa de suplemento sem sabor em pó (55g) 

Em uma panela coloque a aveia, o açúcar e meia xícara (chá) de água e elve ao 
fogo, mexendo sempre, por cerca de 5 minutos, ou até engrossar. Retire do 
fogo, acrescente a essência de baunilha, as raspas de casca de tangerina e o 
suplemento, dissolvido em meia xícara (chá) de água (100ml). Misture bem e 
sirva com a calda reservada.

Para calda: Em uma panela, coloque o suco de tangerina e o açúcar e leve ao 
fogo para ferver por cerca de 3 minutos, ou até formar uma calda rala. Adicione 
os gomos de tangerina e reserve. Coloque água morna e misture bem. Distribua 
sobre as panquecas. Sirva a seguir.
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Taça de Peras e Erva Cidreira com 
Creme de Baunilha

1 pera pequena com casca picada
4 folhas pequenas de erva cidreira fresca
Meia colher (sopa) de mel

Creme de baunilha:
6 colheres de sopa rasa de suplemento sem sabor em pó (55g) 
1 colher (chá) de essência de baunilha
Amêndoas em lascas para decorar

Em uma panela, coloque as peras, a erva cidreira, o mel, 1 xícara (chá) 
de água e leve ao fogo para ferver até a pera amolecer levemente. Retire do 
fogo, tire as folhas de erva cidreira, coloque a pera no fundo de uma taça e 
use o caldo para fazer o creme de baunilha.

Para o creme: misture com o caldo do cozimento da pera o suplemento e a 
baunilha, formando um creme. Cubra as peras com este creme, espalhe as 
amêndoas e leve à geladeira até o momento de servir
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