
Nutrição

Alimentação e prevenção nas doenças oncológicas



ALIMENTAÇÃO E prEvENÇÃO 
NAs dOENÇAs ONcOLógIcAs

Na prevenção das doenças Oncológicas, 
a al imentação deve ser variada e 
equilibrada.

Alimentos que ajudam a prevenir o 
cancro, ajudam a remover substâncias 
cancerígenas e podem inibir o cresci-
mento de células malignas. Alimentos 
diferentes podem combater o cancro 
de maneira diferente.

sabe-se que :
1/3 das mortes causadas por cancro 

têm origem em hábitos alimentos erra-
dos e inatividade física.

75-80% dos casos de cancro são cau-
sados por fatores associados ao estilo de 
vida.

30% dos casos de cancro estão direta 
ou indiretamente relacionados com a 
nutrição.

40% dos casos de cancro podem ser 
evitados com alterações no estilo de vida.

O código Europeu contra o cancro, 
elaborado pela Agência Internacional 
que Investiga o cancro da O.M.s. 
(Organização Mundial de saúde), foi 
elaborado focando-se nas ações indivi-
duais dos cidadãos que podem prevenir 
as doenças Oncológicas.

Código Europeu Contra o Cancro

12 formAs dE rEduzir o risCo 
pArA As doEnçAs onCológiCAs

1.  Não fumar. Não recorra a nenhum 
tipo de hábito tabágico;

2.   Evite que alguém fume em sua casa 
e no seu local de trabalho;

3.  Tome precauções para manter o seu 
peso corporal saudável – obesidade 
é risco para doenças oncológicas;

4.  Evite passar muito tempo sentado. 
procure ser mais ativo fisicamente 
(sugestão: caminhadas de 30 minu-
tos a passo acelerado todos os dias);

5.  Opte por  hábitos  a l imentares 
saudáveis:
n   comer com frequência produtos 

hortícolas e frutas. As hortaliças 
de cor verde escura (espinafres, 
couves, brócolos) contêm sulfura-
fanos, para além de fibra;

n   Leguminosas também têm um 
papel importante na preven-

ção de cancro – tomate, berin-
gela e beterraba, são potentes 
antioxidantes;

n   Limitar alimentos com alto valor 
calórico, r icos em açúcar ou 
gordura;

n    Evitar bebidas açucaradas;
n  Evitar carne processada – l i-

mite a carne vermelha. prefera 
carnes brancas e peixes ricos 
em ómega-3 (salmão, cavala, 
sardinha);

n    Limite o uso de sal, assim como os 
alimentos ricos em sal. Tempere 
os seus pratos recorrendo a ervas 
aromáticas e especiarias;

n   Alimentos pré-confecionados 
contêm muito sal. Evite-os;

n   Utilize pouca gordura. prefira o 
azeite;

n    Atenção à confeção dos seus ali-
mentos. Evite os fritos e prefira 
cozer, grelhar, estufar ou assar 
com pouca gordura;

n    Beba, pelo menos, um litro e meio 
de água por dia.

6 .  Limitar a ingestão de álcool;

7.   Evite o excesso de sol, especialmente 
para as crianças. Use proteção solar. 
Não recorra a solários;

8.  No seu local de trabalho, proteja-se 
contra substâncias causadoras de 
cancro. siga as instruções de segu-
rança e saúde;

9.  descubra se está exposto à radiação 
de níveis elevados de rádon em sua 
casa (o rádon (rn), é um elemento 
químico gasoso, não metálico, ra-
dioativo, inerte, pertencente ao 
grupo dos gases raros ou nobres).;

10. para as mulheres:
n   A amamentação reduz o risco de 

cancro da mãe. procure, sempre 
que possível, amamentar o seu 
bebé;

n  Terapia de reposição hormonal 
(TrH) aumenta o risco de certos 
tipos de cancro. deve limitar o seu 
uso.

11. certifique-se que os seus filhos fazem 
a vacinação para:
n    Hepatite B nos recém-nascidos;
n   O Hpv (papiloma vírus humano) 

para as meninas.

12. participe em programas de rastreio 
do cancro organizados para:
n  cancro do intestino (homens 

mulheres);
n   cancro da mama (mulheres);
n   cancro do colo do útero (mulheres)


