


Sobre o E-book
A São Carlos Saúde Oncológica disponibiliza 
informações importantes para o dia a dia de
quem foi diagnosticado com câncer de mama.
Aqui você encontrará conteúdo sobre o câncer,
dicas para uma rotina mais positiva e também
vai saber como amenizar os efeitos colaterais
do tratamento com opções saudáveis e nutritivas.
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 • Ômega 3 não diminui o risco de desenvolvimento do câncer 
de mama. Não existem estudos que comprovem essa redução a 
partir do seu consumo;

• O uso de anticoncepcional oral não aumenta o risco de câncer 
de mama. Não existem estudos que comprovem este aumento; 

• O autoexame das mamas não é suficiente para o diagnóstico.
Se durante o autoexame forem identificados sinais do câncer de 
mama, significa que o tumor está em estágio avançado. Assim, 
para a prevenção é importante realizar visitas periódicas ao 
ginecologista e mastologista (médico especializado no cuidado 
das mamas);

• Não existe relação entre trauma da mama, isto é, alguma batida,
impacto, com o surgimento do câncer de mama;

• Cistos mamários simples não evoluem para o câncer de mama.
É importante apenas realizar um controle periódico com o 
mastologista;

• Nenhum tipo de desodorante causa o câncer de mama.

• O câncer de mama tem tratamento e, quando diagnosticado 
precocemente, as chances de sucesso aumentam 
consideravelmente;

• A incidência do câncer de mama no mundo tem aumentado.
Porém, o número de mortes por este tumor tem diminuído,
o que mostra a importância do diagnóstico precoce; 

• O uso de terapia hormonal para evitar os sintomas da 
menopausa aumenta o risco de desenvolvimento do câncer
de mama;

• Pessoas que possuem histórico familiar de câncer de
mama têm maior predisposição a este tipo de câncer; 

• Homens podem ter câncer de mama;

• O consumo excessivo de bebida alcoólica e o hábito
de fumar podem aumentar a incidência do câncer de mama;

• A amamentação protege a glândula mamária,
o que diminui o risco do desenvolvimento do câncer de mama.

VERDADES

MITOS
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DICAS DE

BEM-ESTAR
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O BENEFÍCIO DO OLHAR POSITIVO PARA UM
MELHOR RESULTADO NO TRATAMENTO DO CÂNCER 

Antes de qualquer doença todos nós somos pessoas que carregamos um passado e jeito 
de levar a vida. E essa maneira de lidar com as situações diárias é que definem como vamos 
encarar os nossos desafios. O ser humano tem costume de relembrar o passado, projetar o 
futuro, mas é muito importante ter atenção ao momento presente e perceber tudo de bom 
que acontece com você.

Esse olhar positivo é um grande aliado no tratamento do câncer, contribuindo
para a diminuição da resposta de stress que impacta a fisiologia do corpo

Diminuição da
pressão arterial

Diminuição da
depressão

Diminuição
da fadiga

Diminuição da
ansiedade

Diminuição da
insônia

Melhor eficiência do 
sistema imunológico

Aumento da
qualidade de vida

BENEFÍCIOS
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“Por mais que você esteja passando por um momento 
desafiador, não tente mascarar essa condição.
O olhar positivo é você tentar perceber que ao lado dessas 
situações desafiadoras existem muitas coisas acontecendo
e que elas podem ser boas. Não deixe a experiência negativa 
atingir a sua consciência a ponto de não conseguir visualizar
o que de bom acontece.” 

– Marcelo de França, fisioterapeuta especializado na metodologia 
Mindfulness e parceiro da São Carlos no Programa Mindfulness para 
pacientes oncológicos em tratamento no hospital

Para que você consiga aproveitar o seu momento presente vivenciando todas as sensações,
a qualquer hora e lugar em que estiver, siga as dicas abaixo:

Clique aqui para saber mais sobre
o programa Mindfullness!

É importante ter a clareza do que queremos e fazemos. Geralmente somos multi-tarefas,
realizando mais de uma atividade em um só momento. Assim, é muito importante realizar 
uma atividade por vez, dedicando uma atenção plena a isso.

Exemplo: Quando for almoçar, faça somente isso. Deixe o celular ou conversa para outro 
instante e simplesmente sinta o prazer de realizar aquela refeição. Assim você conseguirá 
perceber o sabor e características do alimento.

Caso você note que sua mente te direciona a realizar outras ações em conjunto,
volte apenas à sensação de estar comendo.

É possível realizar essa prática a qualquer momento, seja quando estiver trabalhando,
assistindo a um filme, lendo um livro ou até mesmo deitado na cama.

Experimente!

PRÁTICA DA INTENÇÃO CLARA 

{ }
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CONCLUSÃO:

É necessário coragem para 
mudar a maneira de se 
encarar os desafios na vida. 
Você é capaz de fazer muita 
coisa para si!

Então, passe a olhar 
mais para dentro de seu 
corpo, entender as suas 
necessidades, ver as coisas 

boas que acontecem ao seu redor e apreciar os 
pequenos detalhes do dia a dia.

Você pode encarar essas mudanças e lutar
de forma plena para vencer o maior desafio
da sua vida!
 
                    – Marcelo de França 

Entre uma atividade e outra, simplesmente pare e não faça nada. Nem que seja por
um minuto. Essa prática vai treinando o nosso hábito de fazer tudo automaticamente.

Durante a pausa será muito difícil não pensar em nada, porém mantenha o foco no
que você estiver pensando. 

Exemplo: Pare, marque um minuto no relógio, não faça nada nesse período.
Durante essa pausa, pense no momento “aqui e agora” e perceba o seu corpo. 

Se sua mente ou corpo te motivar a fazer uma atividade, realizar alguma ação,
lembre-o de que nesse instante você quer apenas ficar parado. 

Coloque o relógio para despertar e tente!

PRÁTICA DA PAUSA 
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DICAS PARA

EQUILÍBRIO
EMOCIONAL
DURANTE O TRATAMENTO
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Não tenha medo, procure se manter
informado sobre o andamento do seu tratamento
tirando sempre as dúvidas com o seu médico

Confira nossas dicas para manter o equilíbrio emocional durante o tratamento:

Pacientes emocionalmente bem enfrentam
o câncer de forma mais tranquila.

{ }“Tão importante quanto a busca por novos medicamentos e 
tecnologias de enfrentamento ao câncer é encontrar maneiras 
de ajudar o paciente a lidar com o diagnóstico. Sabemos que 
o câncer tem um impacto significativo na qualidade de vida 
dos pacientes e seus familiares, por isso o acompanhamento 
psicológico desde o diagnóstico é essencial.”

– Jéssica Riba, psico-oncologista da São Carlos Saúde Oncológica

Busque apoio psicológico profissional para te ajudar a 
trabalhar suas vivências com o câncer e possibilitar a 

compreensão do seu processo de vida, adoecimento e do 
enfrentamento do diagnóstico de forma positiva

Busque apoio nas pessoas que você ama,
compartilhe seus sentimentos

Não pare a sua vida, mantenha uma rotina normal. 
Isso é importante para a saúde mental. A meditação 

mindfulness pode ajudar neste processo
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DICAS
NUTRICIONAIS
PARA O TRATAMENTO
DO CÂNCER DE MAMA
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Não deixe de se alimentar, porque o estômago vazio pode
piorar o enjoo, porém não coma grandes quantidades.
Procure fazer pequenas refeições várias vezes ao dia.

Inclua diariamente folhas verdes-escuras no almoço e jantar.
A chicória, rúcula, agrião, bertalha, alface, brócolis, espinafre
e couve são alguns exemplos. Elas são ricas em:

- Fibras, que auxiliam o funcionamento do intestino;
- Nutrientes, importantes para saúde dos olhos, pele e cabelo;
- Cálcio, importante para a saúde óssea;
- Ferro, necessário para síntese de células sanguíneas.

O consumo de alimentos ricos em proteína fica prejudicado 
devido à alteração de paladar decorrente do tratamento. Como 
as carnes são fontes importantes de proteínas, ferro, zinco, 
vitamina B12 e vitaminas do complexo B, inclua uma porção 
proteica nas refeições principais (almoço e jantar): carne, frango, 
ovo ou peixe, buscando evitar o consumo de carnes vermelhas 
em excesso.

Evite frituras, alimentos gordurosos e alimentos com
odor forte ou desagradável, pois podem causar desconforto.

Evite consumir açúcar. Uma opção mais saudável
para adoçar é o mel, quando permitido, ou stevia.

Evite alimentos embutidos e enlatados (salsicha,
linguiça, presunto, mortadela, salame, peito de peru).

É comum pacientes apresentarem episódios de náuseas e vômito durante 
o tratamento de quimioterapia. Pensando nisso, listamos algumas dicas 

para que este momento seja o menos incômodo possível:

B12
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Limão e gengibre ajudam a reduzir as náuseas. Você pode optar 
por picolé ou suco de limão, ambos feitos com a própria fruta.
O gengibre pode ser adicionado em sucos de frutas naturais.

Mantenha-se hidratado: beba de 2 a 3 litros de líquidos por 
dia, preferencialmente água. A ingestão hídrica adequada é 
fundamental para o sucesso do tratamento. 

Prefira alimentos sólidos pela manhã, como
biscoito água e sal, bolacha de arroz ou torradas.

Prefira alimentos de fácil digestão e cozidos.

Evite alimentos quentes.
Dê preferência à temperatura ambiente.

Evite bebidas gasosas (refrigerantes)
e carminativos (hortelã e menta).

Evite o consumo de tortas, bolos, biscoitos recheados e doces 
em geral. Opte por uma fruta de sobremesa, preferencialmente 
que seja rica em vitamina C, como laranja, tangerina, caju, 
morango ou goiaba. A vitamina C auxilia o processo de 
absorção do ferro, presente em feijões e folhas verdes escuras, 
prevenindo assim casos de anemia, o que é frequente durante
o tratamento de quimioterapia. 

Evite o uso de condimentos muito picantes, como pimenta 
vermelha e do reino. Prefira temperos naturais, como cebola, 
alho e ervas aromáticas (salsa, cebolinha, alho poró, coentro, 
manjericão, alecrim, louro etc.).
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Não beba líquidos durante as refeições.
Aguarde de 1 a 2 horas para fazê-lo. 

No caso de vômitos, procure ingerir bastante líquido.
Dê preferência ao soro caseiro, água de coco ou sucos
gelados em pequenas quantidades.

“Uma alimentação saudável e balanceada é fundamental 
para o bom andamento do tratamento oncológico, em que 
o paciente pode apresentar alguns sintomas que interferem 
na alimentação, decorrente dos efeitos colaterais das 
medicações utilizadas. Sendo assim, é de suma importância 
o acompanhamento nutricional antes, durante e após o 
tratamento oncológico, para que sejam definidos os melhores 
hábitos alimentares, sempre de forma individualizada.” 

- Emília Delesderrier, nutricionista da São Carlos Saúde Oncológica
}{
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Confira algumas receitas que você pode preparar em
casa e incluir em suas refeições durante o tratamento.

RECEITAS
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INGREDIENTES

- 3 filés de peixe (cerca de 350g)
- ½ cebola
- 1 ovo
- ¼ de xícara (chá) de farinha de rosca
- 2 talos de cebolinha fatiados
- Raspas de 1 limão
- 1 colher (chá) de cúrcuma
- ½ colher (chá) de coentro em pó
- 1 colher (chá) de sal
- Azeite a gosto

MODO DE PREPARO

1- Faça o pré-preparo: descasque e corte a cebola em cubos médios; corte os filés de peixe 
em pedaços menores - assim fica mais fácil para triturar; em uma tigela pequena, quebre o 
ovo e reserve. Raspe a casca do limão sem chegar até a parte branca, que amarga o preparo.

2- No processador, coloque os pedaços de peixe e bata bem até triturar - se necessário, pare 
de bater e misture com uma colher para triturar por igual. Junte a cebola, as raspas de limão, 
a cúrcuma, o coentro, o sal e bata até formar uma massa lisa. Por último, adicione o ovo e 
bata apenas para misturar.

3- Transfira a massa de peixe para uma tigela grande, junte a cebolinha picada, a farinha de 
rosca e misture bem até dar o ponto para modelar - a massa deve soltar da lateral da tigela, 
mas ainda estar úmida.

4- Para modelar: umedeça as mãos com água, retire uma porção da massa e enrole formando 
uma bola um pouco maior que a de pingue-pongue; achate levemente para formar o 
hambúrguer e transfira para uma travessa. Repita com toda a massa.

5- Leve uma frigideira, de preferência antiaderente, ao fogo médio. Quando aquecer, regue 
com 1 colher (chá) de azeite e coloque quantos hambúrgueres couberem, um ao lado do 
outro. Abaixe o fogo e deixe dourar por 3 minutos de cada lado. Vire novamente e deixe 
dourar mais 1 minuto de cada lado - assim eles não queimam por fora nem ficam crus por 
dentro. Transfira para um prato, regue a frigideira com mais azeite e repita com o restante. 
Sirva a seguir.

HAMBÚRGUER
DE PEIXE
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INGREDIENTES

- ½ abóbora japonesa
- 1 pedaço de 5 cm de gengibre
- 1 cebola
- 3 dentes de alho
- 1 ½ litro de água
- Azeite a gosto

MODO DE PREPARO

1- Lave bem a metade da abóbora sob água corrente. 

2- Em uma panela, coloque 2 xícaras de água, a abóbora e leve ao fogo médio.
Deixe cozinhar por 10 minutos - isso fará com que a casca saia facilmente. 

3- Enquanto isso, lave e fatie o gengibre - não é preciso descascar.
Descasque o alho e a cebola. Corte a cebola em 4 partes. 

4- Transfira a abóbora pré-cozida para uma tábua e, com o descascador de legumes, retire
a casca. (Deixe reservada a panela e a água que cozinhou a abóbora, pois você irá reutilizar.)

5- Corte a abóbora em cubos e volte à panela com a água. Junte o gengibre, o alho,
a cebola e o restante da água. Leve ao fogo médio e, assim que começar a ferver,
tampe a panela e deixe cozinhar por 40 minutos. 

6- Tempere com sal. Atenção: segure firme a tampa do liquidificador com um pano
de prato para evitar que o vapor do caldo abra a tampa. Se preferir, deixe a sopa esfriar
completamente. 

7- Volte a sopa para a panela e verifique o sabor. Acrescente um fio de azeite. Sirva-se!

SOPA DE ABÓBORA
COM GENGIBRE
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INGREDIENTES

- 25g de manjericão
- 15g de orégano
- 10g de salsinha
- 100g de sal (comum ou marinho ou grosso ou rosa).

INGREDIENTES

- Suco de 1/2 limão 
- Suco de 1 laranja 
- 10 gotas de extrato de própolis 
- Adicionar água suficiente

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Lave bem e seque as ervas frescas antes de utilizá-las. Misture em um liquidificador ou 
processador o sal e as ervas. Armazene em um recipiente fechado e em local fresco e seco.

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba gelado.

SAL DE
ERVAS

SUCO PARA
A IMUNIDADE
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MAIS DICAS:

• Evite deitar após as refeições. Para descansar, sente-se ou encoste-se com a cabeça mais alta que os pés;
• Evite fazer refeições até 2 a 3 horas antes de dormir;
• A bebida alcoólica é restrita ao longo de todo o tratamento, pois o álcool inibe o hormônio 
antidiurético, que pode contribuir para desidratação, além de ser tóxico para as células do fígado. 


