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No entanto, algumas pessoas sentem que cozinhar é 
uma tarefa difícil quando têm câncer, por exemplo, 
quando sentem efeitos colaterais. Caso você tenha 
esta dificuldade, considere experimentar algumas 
das ideias apresentadas a seguir:

•  Peça a um amigo ou familiar que o ajude  
a cozinhar e a comprar alimentos1

•  Prepare as refeições com antecedência  
em quantidades consideráveis para poder  
reaquecê-las ao longo da semana1

•  Procure sistemas de "distribuição de refeições" 
em que um serviço entrega refeições 
especialmente preparadas em domicílio1

Está comprovado que um nível moderado de 
exercício físico ajuda a diminuir sintomas como 
fadiga, ansiedade e depressão, ajudando também 
a melhorar a respiração, a força muscular e a 
osteoporose (fragilização dos ossos).3 Até uma 
atividade física rápida como caminhar, alongar ou 
praticar ioga pode ajudar você a se sentir melhor.3,4

Algumas pessoas perdem o apetite. Isto pode 
acontecer devido a alterações relacionadas  
com o paladar ao ingerir os alimentos, náuseas 
ou simplesmente falta de apetite.2 Nestes  
casos, tente:

•  Comer porções menores e com maior 
frequência do que o normal1,2

•  Ter sempre lanches rápidos com você para 
poder comer algo se recuperar o apetite 
durante o dia1

•  Tornar as refeições em um momento feliz e 
relaxado, por exemplo, enquanto ouve música, 
tem uma conversa ou, se estiver sozinho, vê 
um programa de televisão de que gosta1

Você deve sempre respeitar os sinais que o 
seu corpo lhe dá durante o exercício físico 
e não exagerar. A atividade física deve 
ser personalizada de acordo com as suas 
necessidades.5 Se você estiver tendo dificuldades 
em praticar exercício físico, fale com a sua equipe 
de profissionais de saúde sobre o assunto. Esta 
pode lhe oferecer apoio adicional e recomendar 
terapeutas ocupacionais, instrutores  
ou fisioterapeutas.6

É importante tomar conta do seu corpo quando tem um CPNPC ALK+. Estar o mais saudável possível irá 
ajudá-lo a se preparar para o tratamento e a apoiar o seu corpo.

Este guia inclui algumas sugestões sobre como fazer uma alimentação saudável e se manter em forma 
durante o tratamento.

Dieta e nutrição
É muito importante garantir que você está fazendo refeições saudáveis e equilibradas e obtendo a melhor 
nutrição possível. Para ajudá-lo, a sua equipe de profissionais de saúde pode facilitar o contato com um 
nutricionista que o ajudará a planejar refeições saudáveis que funcionam para você.1

1

Atividade e exercício físico
Para algumas pessoas, a ideia de praticar exercício físico após um diagnóstico de câncer parece ser o 
oposto do que deveriam estar fazendo. No entanto, há estudos que indicam que o exercício tem diversos 
efeitos positivos.



Descobrir formas de praticar exercício físico com mobilidade ou 
acesso limitado a equipamento de fitness

É possível realizar atividade física em praticamente qualquer lugar, incluindo em casa, nos arredores 
ou em um parque local. Além disso, a prática de exercício físico não tem de ser cansativa. Você pode 
experimentar algumas das seguintes atividades:

Praticar exercício físico pela primeira vez depois do diagnóstico
Desde que o seu médico confirme que é seguro praticar exercício físico, você pode começar a fazer isso. 
Você deve se aconselhar com o seu médico em relação ao melhor tipo de exercícios para a fase do 
câncer em que você se encontra e respectivo tratamento, e se há algo específico que deve evitar. Se você 
já não pratica exercício físico há algum tempo, comece devagar e desenvolva a sua força e resistência a 
um ritmo adequado para você e para o seu corpo.7

Dor durante o exercício físico
Às vezes, o câncer pode provocar dores corporais. Você deve informar a sua equipe de profissionais 
de saúde desta situação e pedir aconselhamento e apoio em relação a formas de lidar com quaisquer 
dores. A sua equipe pode ser capaz de aconselhá-lo sobre determinados tipos de exercícios que podem 
ajudar a reduzir a dor em alguns casos.8

LEMBRE-SE:

•  Entre com contato com a sua equipe de profissionais de saúde antes de começar a realizar 
qualquer atividade física ou programa de exercícios novo a fim de garantir que este é adequado 
para você9

•  Se você tiver sido informado de que o seu sistema imunológico está debilitado (o que significa 
que o seu sistema imunológico não está funcionando normalmente), as piscinas ou academias 
públicas podem não ser os locais mais adequados para você, pois é fácil contrair uma gripe ou 
outra doença7,9

•  Alongamentos rápidos para manter a mobilidade 
do seu corpo, ou ioga ou pilates caso tenha 
vontade de experimentar algo um pouco  
mais intenso9

•  Caminhadas na sua área de residência,9 
talvez até à loja local ou com o seu animal de 
estimação, se tiver algum

•  Exercícios de força básicos (como, por 
exemplo, abdominais, agachamentos ou 
flexões)10; existem diversas formas de adaptar 
estes exercícios caso tenha mobilidade 
limitada e você pode utilizar pesos livres 
ou bandas de resistência para aumentar a 
dificuldade à medida que você ganha força11
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