
# C O R R E N T E

ROSA

Cuide 
de voce 

todos 
os dias.

MES DE CONSCIENTIZAÇÃO OUTUBRO ROSA
16 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO



“Consuma vegetais! Frutas, 
legumes e verduras podem ser 

consumidos de diversas formas e 
em várias preparações. Aprenda 
novas receitas que fazem desses 
alimentos a estrela principal da 

refeição e bom apetite!”

“Sendo o sobrepeso e a 
obesidade um dos fatores 

associados a aumento no risco 
de desenvolvimento do câncer 

de mama e de recidiva da 
doença, controlar o peso é muito 

importante para prevenção do 
câncer.”

NUTRI. CECÍLIA MATTOS
OC Oncoclínicas INORP

“Consuma alimentos integrais, pois são muito mais 
nutritivos. As suas propriedades são inúmeras: auxiliam no 
funcionamento intestinal, controlam o apetite,
a glicemia e o colesterol.”

NUTRI. JULIANA MENESES - OC Oncoclínicas NOS

NUTRI. ANA PAULA COUTINHO
OC Oncoclínicas Ipanema

“Ninguém mais do que
nós sabe o que nos traz 

tranquilidade e bem-estar. Dessa 
forma, o autocuidado começa 

em cada um de nós. 
Ame-se todos os

dias e tenha atitudes de 
valorização à sua saúde!”

“Pratique uma atividade física
da qual você goste! O hábito do 

exercício auxilia na redução
dos sintomas do tratamento, reduz o 

risco de recidiva,
melhora o sono e a ansiedade

e é aliado na manutenção
do peso adequado.”

NUTRI. TATIANE SOUSA
OC Oncoclínicas NOB

NUTRI. PRISCILA GORETTI
Centro de Oncologia | Leste Fluminense



“Comer bem é uma arte
e é muito prazeroso! Observe
o prazer que existe além da
boca, o prazer de estar com

sua saúde em harmonia:
o prazer da pele, do intestino, da 
imunidade em dia, do conforto 

abdominal, entre outros.”

“Dê preferência à comida 
de verdade! Alimentos que 
vêm direto da natureza são 

os melhores. O alimento 
industrializado tem excesso 
de açúcar e sal, além de ser 

pobre em vitaminas 
e minerais.”

NUTRI. IMANUELY BORCHARDT
OC Oncoclínicas Botafogo

“Reduza o consumo de carnes vermelhas e processadas, 
pois a ingestão elevada desses alimentos está associada a 
um maior risco de desenvolvimento de câncer de intestino 
(cólon e reto).”

NUTRI. CAMILA DUTRA - OC Oncoclínicas Oncovida

“Hidrate-se! Essa ação é uma das mais
simples formas de autocuidado. Oferte ao seu corpo
o líquido necessário para seu bom funcionamento
e desfrute dos benefícios.”

NUTRI. RAFAELLA PEIXOTO - OC Oncoclínicas Oncocentro 

“Permita que a sua mente seja morada de bons 
pensamentos e agradecimentos pelo seu despertar diário. 
Cultive pensamentos positivos e regue-os com doses 
diárias de amor e gratidão pelo hoje.”

NUTRI. MARINA BERTOCCO - OC Oncoclínicas CPO

NUTRI. FERNANDA BECKER
OC Oncoclínicas NOB
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