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Resum

Actualment el càncer constitueix un dels principals motius de morbi-mortalitat a nivell

mundial, sent els factors de risc conductuals i dietètics algunes de les causes
primordials. L’alimentació té una gran influència en l’aparició de la malaltia i en
l’evolució d’aquesta, ja sigui pal·liant els efectes secundaris provocats pel tractament
com millorant la seva qualitat de vida.

Hi ha molta informació però poc verificada científicament per això s’ha decidit elaborar
una guia per ajudar a combatre la malaltia i els efectes secundaris dels tractaments,
amb criteris contrastats.

L’objectiu del treball és elaborar una guia alimentaria per a malalts oncològics, amb
objectius secundaris, on es donarà informació sobre la malaltia, consells alimentaris
per millorar l’estat de salut del pacient i finalment validar-la.

El resultat són els diferents consells alimentaris que es donen durant tot el procés del
tractament, centrant-se sobretot en els efectes secundaris que poden aparèixer.
Posteriorment s’ha passat un qüestionari a tres persones que han patit la malaltia i a
tres professionals de la salut per tal de validar la guia.

Com a conclusió s’ha obtingut una guia alimentaria pràctica i útil per a malalts amb
càncer, tot i que alguns enquestats opinen que caldria afegir un receptari.
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Resumen

Actualmente el cáncer constituye uno de los principales motivos de morbi-mortalidad

a nivel mundial, siendo los factores de riesgo conductual y dietéticos algunas de las

causas primordiales. La alimentación tiene una gran influencia en la aparición de la
enfermedad y en su

evolución, ya sea paliando los efectos secundarios del

tratamiento, como mejorando la calidad de vida.

Hay mucha información pero poco verificada científicamente por eso se ha decidido
elaborar una guía para ayudar a combatir la enfermedad y los sus efectos secundarios,
con criterios contrastados.

El objetivo del trabajo es elaborar una guía alimentaria para enfermos oncológicos, con

objetivos secundarios, donde se dará información sobre la enfermedad, consejos
alimentarios para mejorar el estado de salud del paciente y finamente validarla.

El resultado son los diferentes consejos alimentarios que se dan durante todo el
proceso del tratamiento, centrándose principalmente en los efectos secundarios que
puedan aparecer. Posteriormente se ha pasado un cuestionario a tres personas que
han padecido la enfermedad y a tres profesionales de la salud a fin de validar la guía.

Como conclusión se ha obtenido una guía alimentaria práctica y útil para los enfermos
con cáncer, aunque algunos encuestados opinan que sería necesario añadir un
recetario.
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Abstract

Currently, cancer is one of the main causes of morbi-mortality worldwide, with

behavioral and dietary risk factors being some of the primary causes. The diet has a
great influence in the appearance of the disease and in its evolution, either alleviating
the side effects caused by the treatment as well as improving the quality of life.

There is plenty of information but little scientifically verified. That is why a guide to

help fight the disease and the side effects of treatments with proven criteria is
developed.

The objective of this bachelor thesis is to develop a food guide for cancer patients,

with secondary objectives that will provide information about the disease and dietary
advice to improve the patient's health status. Finally, the guide will be validated.

The result is the different eating tips that are given throughout the treatment process,
focusing especially on the side effects that may appear. Subsequently a questionnaire
has been carried out by three people who have suffered the disease and by three
health professionals in order to validate the guide.

In conclusion, a practical and useful dietary guide for cancer patients has been
obtained, although some respondents believe that a recipe book should be added.

3

1. Introducció

1.1. Antecedents

El càncer és una de les principals causes de morbi-mortalitat al món,

amb

aproximadament 14 milions de casos nous durant l’any 2012, segons les últimes dades

disponibles de la OMS(1). S’estima que la incidència de nous casos augmentarà en les
pròximes dècades fins a 22 milions de casos nous a l’any.

A Espanya les xifres totals de casos nous de càncer en l’any 2015 van ser de 247.771

dels quals 148.827 eren homes i 98.944 dones. Els tipus de càncer més freqüents
diagnosticats van ser el colorectal, pròstata, pulmó, mama, bufeta i estómac(2).

Tot i que la incidència de la malaltia augmenta, la mortalitat s’ha reduït un 1,32% a

l’any(2). Aquesta tendència reflexa les millores en la supervivència dels pacients a causa

de la implantació d’activitats preventives, les campanyes de diagnòstic precoç i els
avenços terapèutics.

Un altre dels aspectes a tenir en compte, segons les dades publicades per la OMS(1), és

que al voltant d’un terç de les morts per càncer es deuen a factors mediambientals, és

a dir, a factors de risc conductuals i dietètics. Els 5 principals són, un índex de massa
corporal elevat, la ingesta reduïda de fruita i verdura, la falta d’activitat física i el
consum de tabac i alcohol. Altres factors com les infeccions i la pol·lució ambiental són
parcialment modificables. Una altra de les causes evitables de tumors i menys

reconeguda, és l’obesitat. Aquesta, juntament amb la falta d’activitat física podrien ser
les responsables de fins a un 15% de l’aparició de la malaltia(3).

Així doncs, segons l’evidència científica recollida avui en dia, es mostra la importància

de l’alimentació en el desenvolupament de diferents tumors, tot i que encara no es
coneixen moltes associacions, és necessari realitzar més estudis epidemiològics per
poder treure conclusions definitives.
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1.2. Què és el càncer?

Segons SEOM (Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica) el càncer engloba un grup

nombrós de malalties que es caracteritzen pel desenvolupament anormal de cèl·lules
que es divideixen, creixen i es disseminen sense control en qualsevol part del cos(4).

Les cèl·lules normals es divideixen i moren durant un període de temps programat. En

canvi, les cèl·lules canceroses perden la capacitat de morir i es divideixen sense

control, a causa d’ una alteració del material genètic cel·lular(4,5,6). Aquesta
multiplicació descontrolada pot formar unes masses anomenades tumors o
neoplàsies(7), que es poden expandir, destruir i substituir els teixits normals. Quan les
cèl·lules es propaguen a altres parts del cos s’anomena metàstasi(8).

Les cèl·lules que constitueixen els tumors poden tenir la capacitat d’envair altres teixits
i òrgans del seu voltant i proliferar en altres parts de l’organisme, aquests tumors
s’anomenen malignes. En canvi els tumors que no tenen la capacitat invasora i de
destruir òrgans, s’anomenen benignes(7).

Les característiques de les cèl·lules d’un tumor maligne són(7):


Displàsia: descontrol de la divisió de les cèl·lules produint una acumulació de



Neoplàsia: les cèl·lules presenten variacions en la seva forma, grandària i



cèl·lules, això pot formar un tumor.

funció. Aquestes cèl·lules deixen d’actuar com caldria i adquireixen noves
propietats que configuren el caràcter maligne (càncer).

Capacitat d’invasió : el càncer es pot expandir per l’organisme a través de
diverses vies:

o La propagació local: les cèl·lules tumorals envaeixen els teixits veïns
infiltrant-se en ells.

o La propagació a distància: quan un grup de cèl·lules malignes es
desprenen del tumor original i es traslladen a altres llocs de l’organisme
(metàstasi). Es propaguen pels vasos sanguinis i limfàtics.

o La malignitat d’un tumor ve determinada per l’agressivitat de les seves
cèl·lules, cosa que li dóna una major o menor capacitat d’invasió.
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Per tal de confirmar el diagnòstic d’un càncer es pren una mostra del tumor (biòpsia),
que permet conèixer les cèl·lules que componen la mostra, saber de quin teixit prové
el tumor i quines són les seves característiques. Aquests factors són fonamentals per
determinar el tractament més adequat en cada cas(5,7).

Existeixen una sèrie d’alteracions benignes i/o premalignes de les cèl·lules(4,7):





Hiperplàsia: increment del nombre de cèl·lules d’un teixit en una àrea

específica. Aquest increment es causat per una divisió descontrolada de les
cèl·lules.

Metaplàsia: substitució d’un tipus de cèl·lula per una altra d’una altra
localització. Al cap del temps pot aparèixer una displàsia en aquestes cèl·lules.

Displàsia: desenvolupament anormal del teixit, a causa d’ un creixement de les

cèl·lules alterades. Si no es fa un tractament aquesta displàsia pot evolucionar
en un càncer, per tant es tracta d’una lesió premaligna o precancerosa.

Aquestes alteracions poden donar lloc a un càncer. Existeixen moltes denominacions
de càncer segons el nom dels òrgans o teixits on s’ha format, i també poden
anomenar-se segons el tipus de cèl·lula que els forma.

Segons el tipus de cèl·lula que forma el càncer es classifiquen de la següent
manera(4,6,7):
Carcinoma

És el tumor maligne que s’origina en la capa que recobreix els òrgans (cèl·lules

epitelials). Aproximadament els 80% dels tumors cancerosos són carcinomes. Algunes
d’aquestes cèl·lules tenen característiques diferents i per tant el seu nom pot
variar(1,3,4).
Sarcoma

És un tumor maligne que s’origina als teixits connectius, cartílags, el greix, els músculs
o els ossos(4,6,7).
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Leucèmia

Conegut com a càncer de la sang. Les persones que el pateixen presenten un augment

dels nivells de glòbuls blancs o leucòcits. En la leucèmia no existeix la tumoració, afecta
a la sang i la medul·la òssia(4,6,7).
Limfoma

S’anomena així el càncer del sistema limfàtic. El sistema limfàtic és una ret de ganglis i
vasos que existeixen per tot el cos , la seva funció és combatre les infeccions. El
limfoma afecta a un grup de glòbuls blancs anomenats limfòcits(4,6,7).
Mieloma múltiple

És un càncer que comença a les cèl·lules plasmàtiques. Les cèl·lules plasmàtiques
anormals, anomenades cèl·lules de mieloma, s’acumulen a la medul·la òssia i formen
tumors en els ossos de tot el cos. El mieloma múltiple s’anomena també mieloma de
cèl·lules plasmàtiques o malaltia de Kahler(6).
Tumors de cervell i de la medul·la espinal

Hi ha diferents tumors de cervell i de la medul·la espinal. Aquests s’anomenen segons
el tipus de cèl·lula que els formen i des d’on es va formar el tumor en el sistema
nerviós central(6).

Tumors de cèl·lules germinatives

Són un tipus de tumor que comença a les cèl·lules que formen els espermatozoides o
els òvuls(6).

Tumors neuroendocrins

Es formen a partir de cèl·lules que secreten les hormones en la sang com a resposta a
una senyal del sistema nerviós. Aquests tumors poden causar símptomes molt
diferents(6).

Tumors carcinoides

Són un tipus de tumor neuroendocrins. Aquests són d’un creixement lent i es troben

generalment en l’aparell gastrointestinal (amb més freqüència al recte i en l’intestí
prim). Els tumors carcinoides poden disseminar-se al fetge o altres llocs del cos i poden

secretar substàncies com la serotonina o prostaglandina i provocar síndrome
carcinoide(6).
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1.2.1. Tractaments

El tractament del càncer és multidisciplinari per tal de que el malalt tingui un pla de
tractament més adequat que li permeti augmentar les possibilitats de curació(7).

Es segueixen uns protocols a l’hora d’aplicar el tractament, els quals recullen les
indicacions o limitacions del tractament en funció d’una sèrie de factors(7):


Relacionats amb el tumor:
 El tipus de tumor

 La localització i la grandària


 L’afectació dels ganglis limfàtics o altres òrgans

Relacionats amb el pacient:
 L’edat

 L’estat general de salut

 Altres malalties importants
 El desig propi del pacient

Les principals modalitats de tractament són: cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia.
També es poden utilitzar un altre tipus de teràpies específiques per a alguns tumors.
Cirurgia

La cirurgia sol ser el principal tractament per a determinats tumors. Avui en dia
després de la intervenció, la majoria de vegades, es conserva el òrgan on estava el
tumor i la seva funció.

Està indicada per als càncers que no s’han estès a altres òrgans. També té un paper
important en el diagnòstic i en l’estudi de l’extensió de la malaltia(7,8).
Radioteràpia

És el tractament que utilitza altes dosis de radiació per destruir les cèl·lules canceroses
i reduir els tumors. Pot administrar-se associat amb altres teràpies o com a tractament
únic(6,8).
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En funció de com s’administri la radiació, la radioteràpia pot ser de 2 tipus(7):


Externa: administració de les radiacions des de l’exterior mitjançant un equips
que generen radiació. Abans d’iniciar el tractament s’ha de realitzar una

planificació del mateix: determinar la zona de tractament, la dosis total, el

número de sessions en la que es repartiran les dosis i la postura més correcta


en la que es situarà el malalt.

Interna: consisteix en l’administració de la radiació a través de materials
radioactius amb diferents formes que s’introdueixen a l’organisme molt a prop

o en contacte del tumor. Per a dur-se a terme l’implant s’ha d’administrar
anestèsia. Un cop s’han extret els materials radioactius, el pacient no emet cap
tipus de radiació.

Quimioteràpia

És una de les modalitats terapèutiques més utilitzades en el tractament contra el

càncer. El seu objectiu és destruir, utilitzant una gran varietat de fàrmacs, les cèl·lules
que formen el tumor per tal de reduir i/o eliminar la malaltia. Els fàrmacs utilitzats en
aquest tractament són els fàrmacs antineoplàstics o quimioterapèutics (6,7,8).

Aquest tractament s’administra en forma de cicles. Un cicle consisteix en

l’administració dels fàrmacs durant un o diversos dies, seguit d’un temps de descans,
que dura entre 1 i 4 setmanes(7).

Depenent del tipus de càncer i dels fàrmacs que s’utilitzin, la quimioteràpia pot

administrar-se en forma de pastilles (via oral) o injectant la medicació en una vena

(intravenosa). La duració total del tractament i els seus efectes secundaris dependran
del tipus de tumor, la resposta del tumor al tractament i el tipus de quimioteràpia
utilitzada(7).
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1.2.1.1.

Altres tractaments

Altres teràpies normalment estan indicades en tumors o circumstàncies de la malaltia
molt concretes. Alguna d’aquestes teràpies són:




Hormonoteràpia: s’utilitza en aquells tumors que creixen per l’estímul d’una

hormona. La teràpia consisteix en usar determinades hormones per aturar o
disminuir el creixement del tumor(4,6,7).

Immunoteràpia: consisteix en utilitzar el sistema immunològic per a destruir les

cèl·lules tumorals. Aquest mètode s’aconsegueix estimulant el propi sistema
immunològic o bé introduint en l’organisme substàncies elaborades en un












laboratori, similars a les del sistema immune, capaces de controlar la malaltia(4,6,7).

Radioteràpia intraoperatòria: consisteix en l’administració de radiació durant la

cirurgia, directament al tumor. Amb aquesta tècnica es disminueixen les dosis de
radiació en els teixits normals(7).

Radiació esterotàxica: consisteix en l’administració d’altes dosis de radiació en
zones molt petites(7).

Cirurgia làser: consisteix en l’emissió d’un raig de llum molt potent i focalitzat, que

permet la destrucció del tumor. S’utilitza com a tractament en lesions premalignes
o com a tractament pal·liatiu(7).

Crioteràpia: consisteix en la destrucció del tumor mitjançant el fred, utilitzant

nitrogen líquid. S’utilitza com a tractament en lesions premalignes o en tumors en
fases molt localitzades(7).

Teràpia dirigida: tractament que actua sobre els canvis que promouen el

creixement, la divisió i disseminació de les cèl·lules canceroses. Consisteix en crear
tractaments prometedors que actuen sobre els aquests canvis(6).

Transplantament de cèl·lules mare: procediment que utilitza les cèl·lules mare per

tal de formar noves cèl·lules sanguínies o de medul·la òssia, que van ser destruïdes
a conseqüència de la utilització d’altes dosis de tractaments contra el càncer(6,8).

L’eficàcia d’aquests tractaments està comprovada científicament, a diferència dels
tractaments alternatius, en que la seva eficàcia no està demostrada, ja que actualment
no existeixen els fàrmacs miracle(7).
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1.2.2. Efectes secundaris dels tractaments

Els tractaments contra el càncer o la pròpia malaltia poden provocar diferents
símptomes o alteracions alimentaries que poden dificultar la ingesta adequada
d’aliments a l’individu. Aquestes alteracions estan determinades per diversos factors

com, el tipus de càncer i on està localitzat, la part del cos afectada, el tipus, la duració i
la dosis del tractament.

Els principals efectes secundaris són les següents:
1. Pèrdua de l’apetit o anorèxia

La pèrdua de la gana pot ser provocada pel tractament, ocasionant molèsties

físiques com, llagues, disfàgia, cirurgia o bé per l’estat d’ansietat, tristesa i
vulnerabilitat que comporta la malaltia. Conseqüentment la falta d’ingesta

d’aliments provoca una pèrdua de pes important que pot desenvolupar una
desnutrició greu(9,10,11,12,13).

2. Alteracions del gust i de l’olfacte

Dins de les alteracions dels gust trobem, hipogeusia que és una disminució de la

sensibilitat del gust i la disgeusia que és una alteració de la percepció dels sabors.
En aquest últim cas, és freqüent en persones que estan sotmeses a un tractament
de quimioteràpia, les quals perceben un canvi de sabor cap a metàl·lic.
Acompanyant aquests trastorns també es pot haver una alteració del sentit de
l’olfacte(9,10,11,13).

3. Nàusees i vòmits

Les nàusees i els vòmits són els símptomes més freqüents del tractament contra el

càncer. Afecten aproximadament al 70-80% dels pacients en tractament de

quimioteràpia o radioteràpia. Les nàusees és una sensació desagradable que es

presenta en la part posterior de la gola o l’estómac. Es pot manifestar en diferents
intervals i pot no acabar en vòmit. El vòmit és l’expulsió violenta del contingut de
l’estómac(9,10,13).

4. Diarrea Els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia afecten a les cèl·lules que
es divideixen ràpidament, entre les quals es troben les cèl·lules de l’intestí. És per

això, un dels principals motius que apareix la diarrea, deposicions freqüents que

poden ser de consistència tova, semi líquida o líquida. Pot anar acompanyada
11

d’urgència fecal, molèstia perianal o incontinència. Els aliments i líquids passen tan

ràpidament per l’intestí que el cos no és capaç d’absorbir suficients nutrients,
vitamines, minerals i aigua(9,12,13).

5. Restrenyiment

El ritme deposicional és una dinàmica corporal individual, per això és complicat

definir com és una defecació correcta. Però des del punt de vista clínic, el

restrenyiment és una reducció del número, la freqüència i pes normal de les
deposicions, al qual s’associa un enduriment dels excrements. Els principals motius

que poden causar restrenyiment són canvis en els hàbits alimentaris, canvis en els
hàbits d’evacuació intestinal i la falta d’exercici físic.

6. Mucositis

La mucositis és la inflamació i ulceració de les mucoses del tracte digestiu i de la

boca. L’aparició de llagues o úlceres en la mucosa oral corresponen a diferents

estadis de la mucositis. Aquesta inflamació pot ser provocada pels tractaments de
radioteràpia, quimioteràpia o altres tractaments oncològics(9,10,11).

7. Xerostomia

El tractament amb radioteràpia por ocasionar xerostomia, la disminució o absència
de producció de saliva per part de les glàndules salivals. La saliva es torna escassa,

adherent, viscosa i ineficaç per ajudar a lubricar els aliments durant la masticació.

Els símptomes de la malaltia inclouen sequedat, sensació de malestar (sobretot a la
llengua) llavis esquerdats, canvis en al superfícies de la llengua, etc(9,11,12,13).

8. Disfàgia

S’entén per disfàgia la sensació de dificultat en el desplaçament del bolus
alimentari des de la boca fins a l’estómac. Hi ha dos tipus de disfàgia:


Disfàgia a líquids: dificultat per deglutir aliments líquids. En aquest cas
s’hauran d’utilitzar espessants per tal de que els líquids adquireixin una
consistència més espessa. La consistència variarà segons la tolerància de



l’individu(9,10).

Disfàgia a sòlids: dificultat per deglutir aliments sòlids. Aquest s’han
d’ingerir de forma triturada(9,10).
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9. Immunosupressió

El sistema immunitari del malalt de càncer es pot veure afectat per la pròpia
malaltia o pels tractaments oncològics, disminuint la seva resposta immunològica i

augmentant la susceptibilitat a infeccions, substàncies estranyes i altres
malalties(9,12).

10. Augment de pes (sobrepès o obesitat)

En alguns càncers, normalment els que reben tractament hormonal es poden

donar casos d’augment de pes en comptes de pèrdua de pes. Això pot ser causat

pels canvis hormonals que es produeixen, l’estrès durant el tractament i la falta

d’exercici físic que poden induir als malalts a ingerir àpats copiosos, rics en calories
i desenvolupar hàbits alimentaris poc saludables(9,12).

11. Astènia

L’astènia és la fatiga general que dificulta o impedeix realitzar les activitats que en

condicions normals es fan fàcilment. El tractament contra el càncer, la falta de son,
la depressió i alguns medicaments poden provocar un cansament intens i constant
que no s’alleuja amb un descans. D’aquesta manera la malaltia pot repercutir en
l’alimentació de l’individu(12,13).
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1.3. Importància de l’alimentació en la malaltia

És ben conegut que la nutrició està estretament relacionada en la incidència del càncer
i que seguir una alimentació inadequada està lligada en l’aparició de certs tipus de
tumors(14). Per això la nutrició és un factor a tenir en compte a l’hora de prevenir la

malaltia, avaluar els factors de risc, complementar el tractament oncològic, afavorir

una millor qualitat de vida durant tot el procés del càncer i un cop superada la malaltia
seguir un estil de vida saludable per tal d’evitar recaigudes (9,10,14).

La teràpia nutricional és la clau per a obtenir els nutrients necessaris per tal de cobrir
les necessitats calòriques dels pacients, donar energia, conservar la integritat dels
teixits i òrgans, combatre infeccions i augmentar l’eficàcia dels tractaments, ja que un

estat nutricional òptim és indicador de millor pronòstic de la malaltia i qualitat de
vida(14).

La desnutrició o pèrdua de pes és un dels problemes més freqüents entre els malalts
de càncer, aquest fet comporta un augment de la morbilitat i la mortalitat, i una

disminució en la qualitat de vida(9). Per tant la malnutrició és un indicador de mal
pronòstic en l’evolució del càncer.

Per aquest motiu es proposa seguir un estil de vida saludable, entre el qual es troba

una alimentació sana i equilibrada i la realització d’activitat física adaptada. D’aquesta
manera s’evita l’aparició de les complicacions anteriorment esmentades i es millora la
qualitat de vida del malalt i es controla l’evolució del càncer.

Hi han diferents formes de seguir una alimentació equilibrada(8,15,16,17) però una de les

més estudiades i de les quals s’han obtingut resultats positius i beneficiosos per a la
salut i concretament respecte al càncer, és la dieta mediterrània(9,18,19).

A continuació s’explica més detalladament què és una dieta equilibrada i en què
consisteix la dieta mediterrània.
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1.3.1. Dieta equilibrada

Una alimentació equilibrada és aquella forma d’alimentar-se que aporta aliments
variats en les quantitats adequades per als nostres requeriments

i condicions

personals, a més a més de permetre realitzar l’activitat diària. No importa només la
quantitat sinó que també la qualitat dels aliments(17).

El mitjà utilitzat per transmetre l’alimentació saludable i d’aquesta manera poder
seguir una dieta equilibrada són les guies alimentàries. Aquesta eina basada en

evidències científiques, té com a objectiu millorar la salut i benestar comunitari així
com prevenir i millorar les malalties cròniques. Per tant les guies alimentaries
permeten mantenir uns nivells adequats d’IMC, augmentar l’activitat física i reduir el
sedentarisme(16).

A més a més per poder complir la seva funció, les guies alimentàries s’han d’elaborar

tenint en compte els hàbits alimentaris, els usos i els costums de la població a la qual
va dirigida.

La nova piràmide alimentària per a la població espanyola, elaborada per la SENC,
planteja el següent esquema per poder seguir una dieta equilibrada(16):
A la base

En aquest nivell es troben algunes consideracions que complementen una alimentació
saludable, com l’activitat física i la hidratació. Una alimentació saludable ha d’afavorir
el manteniment del pes corporal, la composició i l’IMC a uns nivells adequats.




Activitat física en la població: l’objectiu és 60 minuts d’activitat física diària
d’una intensitat moderada, o l’equivalent a 10.000 passes al dia, amb alguns
períodes puntuals de major intensitat.

Promoció de l’equilibri emocional: els processos psicològics i cognitiu

influeixen en la ingesta alimentària. L’alimentació conscient pot ajudar a tractar

a els problemes alimentaris i promoure una relació saludable amb el menjar.
Dedicar temps a la compra dels aliments i a la seva preparació, així com
transmetre aquest coneixement als fills a través dels àpats familiars poden
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ajudar aconseguir una consciència emocional plena en el procés de




l’alimentació.

Balanç energètic: és un factor important en el manteniment d’una adequada
composició corporal i estat de salut. S’ha d’adaptar de forma quantitativa i
qualitativa la ingesta alimentaria al grau d’activitat física i a la inversa.

Útils i tècniques culinàries saludables: les tècniques culinàries i els utensilis

utilitzats en la preparació i la conservació d’aliments poden afectar a la seva
qualitat nutricional, característiques organolèptiques i a la transferència de
substàncies indesitjables. El cuinat al vapor, les preparacions segures en cru o



les menys elaborades tenen un millor valor nutricional i organolèptic.

Ingesta adequada d’aigua: prendre aigua i altres líquids o aliments fins arribar

a consumir 2,5 litres/dia. Aquest s’hauria d’augmentar de manera adequada en

cas de practicar activitat física, increment de la temperatura o humitat
ambiental, febre o pèrdua de líquids.

Segon nivell

La varietat, l’equilibri i la moderació en la quantitat d’aliments són els principis bàsics
que afavoreixen una alimentació saludable. Un patró d’alimentació saludable és la
dieta mediterrània, que en el nostre cas, està basada en aliments produïts en el nostre
entorn i lligada a les tradicions del nostre territori.

Al segon nivell s’inclouen aliments que s’han de consumir diàriament:


Cereals de gra sencer i productes derivats: són la base de l’alimentació
adequada. Es prioritza el consum de cereals i derivats integrals o elaborats amb

farines de gra sencer. L’aportació energètica s’ajustarà al grau d’activitat física




que realitzi l’individu.

Fruites: incloure tres o més racions o peces de fruita variada al dia, en un
adequat estat de maduració, rentades prèviament i pelades si no són de cultiu
orgànic.

Verdures i hortalisses: es recomana ingerir al menys 2 racions de verdura i
d’hortalisses al dia, una de les quals ha de ser en cru.
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Oli d’oliva: és la millor referència de greix per a l’acompanyament de molts

aliments, tant en preparacions o processos culinaris com en cru. És preferible
l’oli d’oliva verge extra d’extracció freda a partir de qualsevol tipus d’oliva.

Carns blanques: són una bona font de proteïnes i altres nutrients d’interès,
prioritzant les preparacions amb poca matèria grassa afegida i amb
acompanyament de verdures o amanida.

El peix i el marisc són una bona font de proteïnes, minerals i vitamines amb un
perfil gras ric en àcids grassos poliinsaturats. La recomanació de consum de
peix ha de ser entre 2 o 3 vegades a la setmana.

Les llegums són una font important d’energia i nutrients. Es recomana el seu

consum de 2-3 o més racions a la setmana, utilitzant tècniques culinàries que
millorin la seva digestibilitat i el seu valor nutricional.

Els fruits secs i les llavors són aliments rics en greixos saludables que aporten

molta energia. Es prioritza el consum de varietats locals en format natural, o
poc manipulades sense sal o sucres afegits.

Els ous són una important font de nutrients, concretament de proteïnes. Es

recomana una freqüència de consum i format culinari individualitzat,
prioritzant les varietats ecològiques.

Els làctics, es recomanen un consum de 2 a 4 racions al dia, prioritzant els
productes baix en grassa i sense sucres afegits.

Tercer nivell

És la part més alta de la piràmide nutricional, aquí es troben els aliments i begudes que
s’han de consumir de forma ocasional i moderada.





Les carns vermelles i processades, s’han de consumir ocasionalment i elegint

els productes de millor qualitat, procediments culinaris sense contacte directe
amb el foc i sempre amb acompanyament de guarnició d’hortalisses fresques.

Greixos per a untar, tots aquests productes han de ser de consum moderat
amb preferència de la mantega sense sal afegida.

El sucre i productes ensucrats no han de sobrepassar l’aportació del 10% de la
ingesta energètica diària.
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La sal i productes amb elevat contingut en sal estructural o afegida, no han de



La brioxeria industrial, pastisseria, llaminadures, begudes ensucrades, gelats, i

superar els 6g de recomanats al dia.

confitures s’han de limitar el seu consum i només prendre’s ocasionalment,
prioritzant la rebosteria





tradicionals.

elaborada a casa amb mètodes i ingredients

Les begudes alcohòliques s’han de moderar o evitar. Es permeten les begudes
fermentades de baixa graduació alcohòlica i bona qualitat en quantitats que no
superin les dos copes de vi/dia en homes i una copa/dia en dones.

Els suplements o aliments específics, estarien recomanats en situacions

concretes on l’individu tingues unes necessitats especials que no es poden
cobrir amb la dieta normal. La recomanació serà individualitzada i sempre sota
la supervisió d’un professional de la salut.

Consideracions complementàries








Alimentació sostenible: es refereix a la sostenibilitat en els processos

d’obtenció, transport, distribució i preparació dels aliments per tal de mantenir
l’ecosistema i la salut del planeta.

Productes de temporada i proximitat: estan inclosos dins del marc de la
sostenibilitat i és un aspecte característic de la dieta tradicional.

Convivència: menjar en companyia i cuinar de forma participativa millora el

perfil nutricional dels hàbits alimentaris i reforça els vincles afectius entre les
persones que comparteixen aliments, tasques culinàries i espai vital.

Recomanacions i consell dietètic confortable, és a dir, millorar els hàbits
alimentaris però dins del possible i d’un procés gratificant.

Etiquetatge nutricional: ens informa i orienta sobre les característiques

nutricionals, composició i altres aspectes vinculats amb l’aliment o producte
alimentari. D’aquesta manera condiciona la decisió dels consumidors de si



comprar o consumir aquell producte.

Higiene i seguretat alimentaria: adequada neteja de fruites, verdures i
hortalisses. Mesures higièniques anteriors a la manipulació , preparació i servei
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d’aliments i plats. La preparació, el reescalfar i la conservació dels aliments a


temperatura adequada.

Recolzar el comerç just, els horts urbans, la pesca, i la distribució d’aliments

s’inclouen dins de les recomanacions per a una alimentació saludable.

Foto 1. Piràmide de l’alimentació saludable, actualitzada a desembre de 2016
per la SENC(16). La base són els aliments a consumir amb més freqüència i a
mesura que puges de nivell ho són menys.
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1.3.1.1.

La dieta Mediterrània

La dieta Mediterrània és un model d’alimentació

reconegut com un dels més

equilibrats i saludables del món(20). Diversos estudis científics, com l’estudi

PREDIMED(21), demostren els amplis beneficis per al benestar i la salut, concretament

en malalties cardiovasculars. A més a més ofereix una amplia varietat de productes
que permeten combinar el plaer del menjar amb un òptim estat nutricional.

El decàleg de la dieta Mediterrània, segons la Fundació Dieta Mediterrània(22), consta
de:

1. Utilitzar l’oli d’oliva com a principal greix d’addició, tant a l’hora de cuinar com
d’ afegir en cru.

2. Consumir aliments d’origen vegetal en abundància: fruites, verdures, llegums,
xampinyons i fruits secs.

3. El pa i els aliments procedents de cereals han de formar part de l’alimentació
diària, prioritzant els productes integrals.

4. Els aliments poc processats, frescos i de temporada són els més adequats.
5. Consumir diàriament productes làctics, principalment iogurt i formatges.

6. La carn roja s’ha de consumir amb moderació i si pot ser guisada. Les carns

processades s’han de consumir en petites quantitats i com a ingredients
d’entrepans i plats.

7. Consumir peix en abundància i ous amb moderació.

8. La fruita fresca ha de ser el postre habitual . Els dolços i pastissos han de
consumir-se ocasionalment.

9. L’aigua és la beguda per excel·lència en el mediterrani. El vi ha de prendre’s
amb moderació i durant els àpats.

10. Realitzar activitat física tots els dies adaptada a les capacitats de cadascú.

Segons les recomanacions de la “American Cancer Society”(8), una dieta rica en fibra
alimentària, fruita, verdura i pobra en carns roges o processades disminueixen el risc

de patir càncer. D’aquesta manera la dieta mediterrània, que compleix tots aquests
requisits, és un model alimentari recomanat per a la prevenció del càncer i mantenir
un bon estat nutricional durant la malaltia.
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2. Justificació

El càncer és una de les principals causes de mort de la població a Espanya i per tant és
un dels grans problemes en la salut pública. Tal com s’explicava anteriorment,
l’alimentació i l’exercici físic entre d’altres, són uns dels factors medi ambientals que

poden influenciar en l’aparició de la malaltia. Però d’altra banda poden millorar la
qualitat de vida de l’individu i l’efectivitat del tractament oncològic si es segueixen uns
hàbits alimentaris saludables.

És per això que molts professionals de la salut, ja siguin oncòlegs/gues, infermers/res o

dietistes, que treballen amb el càncer, han elaborat diferents guies donant consells

nutricionals per tal d’ajudar al pacient durant l’etapa del tractament i també en els
possibles efectes secundaris que poden ocasionar.

A causa de la gran varietat de publicacions de guies clíniques, estratègies, protocols, i
consensos, a més a més de tota la informació no contrastada per la comunitat

científica, sobre com abordar, des del punt de vista alimentari, el malalt oncològic; he
decidit elaborar una única guia.

Aquesta guia pretén unificar tota la informació publicada i corroborada per entitats
científiques i de gran importància en el món de salut, de manera que el malalt tingui a

l’abast una eina útil, pràctica i senzilla per tal de mantenir una estat nutricional òptim,

pal·liar els efectes secundaris relacionats amb l’alimentació que provoquen els
tractaments, millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva recuperació.
Per tant aquesta guia pretén:




Donar consells dietètics en les diferents fases del tractament.

Ser pràctica i fàcil de seguir per millorar l’adherència del malalt a les
recomanacions i així millorar el seu estat de salut.

Ajudar a pal·liar els efectes secundaris provocats pel tractament i que d’alguna
manera alteren l’alimentació.
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3. Objectius

3.1. Objectiu principal

 Elaborar una guia alimentaria per a malalts de càncer.

3.2. Objectius secundaris

 En la primera part de la guia hi haurà la introducció on s’explicarà les dades
epidemiològiques actuals del càncer, en què consisteix la malaltia, quins tipus

de tumors hi ha, els diferents tractaments que es realitzen, una breu definició
dels principals efectes secundaris del tractament que a afecten a l’alimentació,

la importància de la nutrició en la malaltia i explicar en que consisteix una dieta
equilibrada i la dieta mediterrània.

 En la segona part, l’apartat més pràctic de la guia, es donaran consells
nutricionals abans de començar el tractament oncològic, en el moment que

apareixen alteracions alimentàries com a efectes secundaris dels tractaments i
finalment quan s’ha superat la malaltia, es donaran consells per a mantenir un
bon estat nutricional i seguir un estil de vida saludable.

 Un cop acabada la guia, es validarà per tal de saber si tota la informació
facilitada serà útil, pràctica, fàcil de seguir o bé si caldria millorar-la.
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4. Metodologia

En el moment que es va decidir elaborar una guia alimentaria per a malalts amb

càncer, vam reunir-nos la doctora Antonieta Barahona i jo, per tal d’estructurar-la i

decidir sobre quins temes es farien més incís. Finalment es van establir els diferents
punts en els quals es centraria la guia, com són donar consells alimentaris un cop al
pacient se li ha diagnosticat la malaltia, ajudar-lo a mantenir un bon estat nutricional

tant abans, durant i un cop finalitzat el tractament. Més concretament durant el
tractament donant consells nutricionals pel que fa als possibles efectes secundaris que
poden aparèixer i que poden provocar alteracions en l’alimentació.

Així doncs el treball es va estructurar de la següent manera, dividint-lo en dues parts,
la part teòrica i la part pràctica:
Part teòrica:

1. Recerca bibliogràfica de les guies alimentaries per malalts amb càncer.

Es va fer una recerca bibliogràfica de totes les guies alimentàries per a pacients

oncològics que hi havien publicades a les webs de les principals institucions
relacionades amb l’alimentació i el càncer, i també en la base de dades PubMed
(en aquesta no es va trobar cap guia).

 Per a l’elaboració del treball només es van utilitzar 7 guies
(9)(10)(12)(13)(18)(23)(24), de les quals una (9) la va obtenir assistint a les
Jornades sobre nutrició pràctica que es van realitzar a Madrid el 5 i 6 d’abril
de 2017.

 També es van utilitzar dos articles (11)(14) i altres fonts de màxima qualitat
i evidència (3)(25)(26).

 A més a més es va assistir a la I Jornada per persones afectades amb càncer

i les seves famílies, impartida per l’AAEC, realitzada a Lleida el divendres 31
de març de 2017.
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2. Establir els apartats de la guia. Un cop es van decidir les guies que s’utilitzarien
per a l’elaboració de la guia final, es van establir els diferents apartats:

 En el primer apartat s’inclou la introducció on s’explica en què consisteix el
càncer , els diferents tipus que hi ha, els diferents tractaments i els seus
efectes secundaris. En un altre punt dins de la introducció, també s’exposa
la importància de la nutrició en la malaltia i les pautes nutricionals per

seguir una dieta equilibrada, en la qual també es fa una breu descripció de
la dieta mediterrània.

 En el segon apartat que forma part de la secció pràctica del treball, es

donen els consells nutricionals per abans, durant i un cop finalitzat el

tractament. En l’apartat durant el tractament, es donen els consells
nutricionals per als possibles efectes secundaris que aquest pot provocar.
3. Recerca bibliogràfica del contingut que s’explica en cadascun dels apartats.

 La recerca es va realitzar en diferents pàgines web de les principals
associacions contra el càncer com, AECC(7), American Cancer Society(8),
Instituto Nacional del Cáncer(6), Sociedad Española de Oncología Médica(4),
així com també de webs relacionades amb l’alimentació com, la Fundación

Dieta Mediterránea(22), Nestlé(20) i Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación(17), entre d’altres. També en diferents
guies(9,10,12,13,23,24) i altres fonts de màxima qualitat i evidència.
4. Redacció del primer apartat de la guia.

 Es van redactar els diferents punts que es tracten en la introducció a partir
de la informació obtinguda en la recerca.
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Part pràctica
1. Redacció dels consells nutricionals

 Es van redactar els consells nutricionals per abans, durant i un cop finalitzat

el tractament, a més a més dels consells alimentaris per als possibles
efectes secundaris que provoquen els tractaments.

o El format en que es donen els consells nutricionals consisteix en

primer lloc fer una breu explicació sobre el problema en qüestió i a
continuació es donen els consells nutricionals per tal de millorar-lo.

o En el cas dels efectes secundaris del tractament, primer es nomena
l’alteració i després es donen els consells alimentaris. S’ha realitzat

d’aquesta forma ja que l’explicació de l’alteració és presenta en la
introducció.

o Validació de la guia. Aquest apartat consisteix en donar la guia a sis
persones per tal de que la valorin, tres persones que han patit la

malaltia i tres professionals de la salut. Un cop hagin llegit tots els

consells se’ls hi facilitarà un qüestionari dividit en dues parts. La
primera part consta de 5 preguntes relacionades amb els
coneixements que tenen sobre l’alimentació i el càncer, i la segona

part està formada per 6 preguntes que fan referència a la validació
de la guia.

L’elaboració de la guia es va dur a terme al llarg del curs acadèmic 2016-2017. Es va
iniciar a l’octubre del 2016 i s’ha anat preparant durant tots aquests mesos, sobretot

durant els mesos de maig i juny ja que és quan estava realitzant les meves pràctiques

en la clínica de nutrició de dra. Antonieta Barahona. Està previst entregar la guia el dia
30 de juny i presentar-la a principis de juliol.
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5. Resultats

El resultat d’aquest treball ha estat l’obtenció d’una guia alimentària per a malalts amb

càncer, destinada a totes aquelles persones que pateixen la malaltia, familiars,
acompanyants i professionals de l’àmbit de la salut.

Aquesta guia pretén ser una eina útil i pràctica per tal de pal·liar els efectes secundaris
dels tractaments, facilitar la ingesta d’aliments i mantenir un bon estat nutricional, que

tan ràpidament es veu alterat a causa de la malaltia. A més a més dóna consells
alimentaris per a que el propi malalt, o els seus familiars o acompanyants, puguin
elaborar els plats més adients segons la seva situació clínica, i que tinguin la llibertat
d’escollir els aliments que més els agradin sense que suposi un risc per a la seva salut.
La guia inclou:

1. Una introducció on s’expliquen diferents aspectes del càncer i la seva relació
amb l’alimentació.

2. Consells i recomanacions nutricionals abans de començar el tractament
oncològic.

3. Consells i recomanacions nutricionals per als efectes secundaris que provoca el
tractament.

4. Consells i recomanacions nutricionals un cop superada la malaltia.

26

5.1. Abans de del tractament

Abans de començar és important que el pacient estigui preparat de manera que li sigui

més fàcil poder alimentar-se després d’estar sotmès al tractament ja que possiblement
podrà patir efectes secundaris que li dificultin la seva ingesta.
Aquest són alguns dels consells pràctics(9,12):









Menjar bé abans de començar el tractament.

Tenir a l’abast el seus menjars preferits per tal de no anar a comprar sovint.
Tenir en compte que siguin aliments que pugui menjar quan no es troba bé
Preparar menjars amb antelació i congelar-los en racions individuals.
Comprar aliments que siguin fàcils de preparar.

Confiar en els seus familiars i/o cuidadors per ajudar-lo a cuinar i fer la compra.

Parlar amb un dietista-nutricionista sobre la planificació dels àpats, els tipus
d’aliments que pot consumir, i com reduir els efectes secundaris del
tractament.

Consultar amb el seu metge si necessita un multi vitamínic, algun tipus de
suplementació o ha de vigilar amb algun grup d’aliments.

Consell dietètic en funció de l’horari del tractament(18,24)

 No s’ha d’anar en dejuni al tractament a no ser que ho hagi indicat el metge.
 S’ha de menjar i beure un parell d’hores abans del tractament:

o Si el tractament és a mig matí: realitzar un esmorzar complet i fàcil de
digerir. Evitar aliments greixosos i els rics en fibra.

o Si el tractament és a la tarda: realitzar un àpat senzill, però complet i
amb poc greix.

o Si el tractament és llarg: emportar-se algun aliment i beguda: torrades,
formatge, sucs, cereals...

 Menjar poc a poc, mastegant bé els aliments.

 Evitar beure begudes excitants, com ara té, cafè, begudes de cola, etc.
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Objectius de la intervenció nutricional en pacients oncològics

Els principals objectius de la intervenció nutricional en un malalt oncològic
són(9,10,18):


Garantir una aportació adequada de nutrients i calories per tal de millorar



Evitar la desnutrició i les complicacions que se’n poden derivar.




la qualitat de vida i l’eficàcia del tractament.

Disminuir el risc d’infeccions, alteracions i efectes secundaris que poden
presentar-se.

Aconseguir un adequat estat nutricional i funcional que permeti aplicar el
tractament d’una forma correcta, tant en temps, dosis i duració.
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5.2. Recomanacions específiques en situacions d’ingesta alterada

Els tractaments utilitzats en el càncer poden donar lloc a una sèrie d’efectes secundaris
que poden interferir en l’alimentació de l’individu. Per això cal adaptar la dieta als

símptomes per tal de millorar la qualitat de vida i l’eficàcia del tractament contra el
càncer.

Les recomanacions higiènico-dietètiques per a tractar aquestes alteracions són les
següents:

1. Pèrdua de la gana (9,10,11,12,18,23,24,25)

 Realitzar uns 5-6 àpats al dia. Evitar saltar-se’n cap. És important realitzar
menjars freqüents i de poc volum.

 Menjar en el moment del dia que es tingui més gana.

 Enriquir els menjars amb aliments que aporten gran quantitat de calories i
proteïnes.

o Sopes i purés: formatge rallat, llet, llet en pols, ou dur, llegums, pernil,
pollastre, peix trossejat.

o Amanides, pasta, arròs, verdures, i altres plats que ho permetin:
formatge, maionesa, tonyina, clara d’ou cuita, fruits secs, trossets de
pernil...

o Llet: llet en pols, cacau en pols o mel.

o Iogurt: fruita, fruita dessecada o fruita en almívar, mel, fruits secs,
cereals d’esmorzar, llet en pols...

 Prendre un vas petit de suc de cítrics abans dels àpats. Evitar que el suc sigui
de pomelo a causa de les interaccions fàrmaco-nutrients.

 Realitzar exercici físic pot estimular l’apetit, sobretot abans de menjar.
 Beure líquids al llarg del dia. Millor beure’ls fora de les menjades.

 Si el pacient es desperta a la nit, aprofitar per prendre líquids que aporten
energia i proteïnes: llet, iogurt o batuts.

 Utilitzar elaboracions senzilles, que siguin de digestió fàcil, amb una bona
presentació i al gust del individu.

 Tenir menjar preparats en la nevera i el congelador en racions individuals.
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 Evitar aliments que afavoreixen la plenitud gàstrica i la sacietat, com brous,
begudes carbonatades, amanides.

 Evitar les olors fortes o desagradables i servir el menjar a temperatura
ambient.

 Menjar en un ambient tranquil, sense olors ni sorolls.

 Portar a sobre piscolabis per a poder picar entre hores: fruits secs, galetes i
batuts.

2. Alteracions del gust i de l’olfacte
I.

Hipogèusia (9,11,18)

 Condimentar (durant la preparació) els aliments amb sal, herbes
aromàtiques i espècies durant la seva preparació per augmentar el
seu sabor i aroma.

 Prendre els aliments amb salses o brous per potenciar el seu sabor.
 Evitar ingerir els aliments molt freds o molt calents.
 Adobar la carn o el peix amb herbes i especies.

 Consumir fruites i verdures fresques o ultracongelades. Valorar la
utilització de conserves.

 Elegit sabors forts com el formatge curat o el pernil.

 Utilitzar tècniques culinàries que concentrin el sabor dels aliments,
com a la planxa o fregits.

 Cuidar la presentació del plat.
II.

Disgèusia (9,10,11,18,24)

 Identificar les principals alteracions en la percepció dels sabors bàsics.
Normalment el sabor que resulta menys afectat és l’àcid i els que
augmenten la seva sensibilitat és l’amarg i el salat.

 Evitar els aliments que augmenten el sabor metàl·lic segons la
tolerància individual.

 Si es nota sabor metàl·lic, utilitzar coberts de plàstic per menjar i
utensilis de fusta o fang per cuinar.

 Provar plats amb contrast de sabors: dolç i salat, agre i dolç...
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 Afegir unes gotes de llimona o de xarop de fruites si es troba un sabor
desagradable a l’aigua.

 Si no es toleren les carns vermelles, substituir-les per pollastre o gall
d’indi, conill, ous, peix, formatge, tofu i llegums.

 Prendre preferiblement aliments freds o a temperatura ambient:
cremes, batuts, amanides d’arròs o pasta.

 Evitar el sabor amarg (cafè, té, xocolata), el metàl·lic (edulcorants
artificials) i aliments amb sabors i olors molt fortes.

 Prendre fruita àcida (taronja, kiwi, mandarina, maduixes, llimona) per
ajudar a que desaparegui el sabor metàl·lic.

 Mantenir una bona higiene bucodental i esbandir la boca abans de
menjar amb col·lutoris, dissolucions de cítrics i/o bicarbonat.

III.

Alteracions de l’olfacte (9,11,18,24)

 Ventilar l’habitació abans de menjar.

 Utilitzar coccions que no desprenguin molta olor, com bullits, papillot,
o el microones.

 Menjar aliments temperats o freds per evitar que desprenguin olor i
disminuir el seu sabor.

 Evitar cuinar aliments amb olors molt fortes (col, espàrrecs, alguns
peixos).

 La carn i el peix bullits desprenen menys olor que cuinats a la planxa,
graella i forn.

 Cuinar amb condiments suaus, com l’alfàbrega, la menta, l’orenga, el
romaní, la farigola, el llorer i el fonoll.

3. Nàusees i vòmits (9,10,11,12,18,23,24,25)

 Menjar poc a poc i mastegar bé els aliments.
 Realitzar àpats freqüents i de poc volum.

 Els aliments secs es toleren millor: entrepans, palets de pa, galetes i torrades.

 Prendre líquids o begudes entre àpats (aigua, infusions, gelatines). Les
begudes carbonatades si es prenen en petits glops faciliten la digestió.
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 Elegir aliments de baix contingut en greixos: carns blanques, embotits
magres, peix blanc, làctics desnatats o formatges de baix contingut en greix.

 Escollir plats i coccions que requereixin poc greix per la seva elaboració (forn,
planxa, bullit, papillot).

 Evitar aliments fregits, molt dolços o molt condimentats.

 Són millor tolerats els aliments temperats o a temperatura ambient que els
molt freds o molt calents.

 Les fruites i les verdures cuites són millor tolerades que les crues.

 Cuinar amb espècies i herbes suaus com la canella, la menta, la farigola,
l’alfàbrega, el llorer i el gingebre.

 Mantenir un ambient fresc, ben ventilat i lliure d’olors.

 Reposar incorporat després de menjar. No tombar-se de seguida.

 Utilitzar roba àmplia, que no comprimeixi la cintura ni l’abdomen.

 Mantenir la higiene bucal, rentar-se les dents o fer esbandides bucals després
de cada vòmit.

 Consumir caramels durs, com per exemple de menta o llimona si hi ha mal
sabor de boca.

 No beure begudes alcohòliques o fumar.

 Consumir aliments tous i de fàcil digestió els dies de tractament.
4. Diarrea (9,10,11,12,18,23,24,25)

 Hidratació adequada, beure líquids en petites quantitats fins arribar a un
total de 2-3 litres diaris. Si la diarrea és molt abundant, es preferible beure
llimonada alcalina o sals de rehidratació oral.

 Prendre brous suaus, d’arròs i pastanaga o brous desgreixats. També aigua,
sucs diluïts i begudes isotòniques. Evitar begudes alcohòliques o amb gas.

 Realitzar àpats freqüents i de poc volum.

 Suprimir els aliments d’alt contingut en fibra insoluble com ara aliments
integrals, verdures, llegums, fruits secs i carns roges.

 La fruita es pot administrar sense pell, cuita, al forn, en almívar, en sucs
colats (sense polpa) o en forma de codonyat.
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 Evitar la ingesta d’aliments a temperatures extremes, preferiblement a
temperatura ambient.

 Cuinar els aliments amb poc greix, a la planxa, al forn, a la papillote, al
microones o al vapor.

 Retirar el sucre i gran quantitats d’edulcorants com, xilitol i sorbitol.

 Suprimir espècies, irritants i estimulants com el cafè, té, xocolata, i picants.

 Suprimir la llet i derivats. Canviar la llet per iogurt desnatat o per llet sense
lactosa desnatada.

5. Restrenyiment (9,10,11,12,18,23,24)

 Augmentar l’aportació de fibra en la dieta de manera progressiva. Consumir
cereals integrals, verdures, fruites, llegums, fruits secs.

 Consumir preferentment la fruita i la verdura crua, i no pelar la fruita.
 Ingerir olis vegetals en cru.

 Ingerir líquids abundants i assegurar un adequat estat d’hidratació. Prendre
aigua a temperatura ambient i en dejú ajuda a mobilitzar els intestins.

 Prescindir per un temps dels aliments astringents: codony, plàtan, poma
crua, arròs, pastanaga, pa torrat.

 Incrementar l’activitat física en la mesura que sigui possible.

 Regular el trànsit intestinal mantenint un horari fix tots els dies.
6. Mucositis (9,10,11,12,18,23,24)

 Abans de menjar, deixar a la boca aigua molt freda o gel picat per disminuir el
dolor i poder ingerir millor.

 Els aliments temperats o freds són millor acceptats que els calents.

 Prendre líquids freqüentment: aigua, infusions, brous, polos, gelatines. Evitar
begudes amb gas i les begudes alcohòliques.

 Evitar el aliments àcids (tomata, llimó, kiwi, maduixes, taronja) i els aliments
secs i fibrosos (fruits secs, galetes, carns a la planxa). També els picants, molt
salats o molt dolços.

 Escollir aliments tous i brouosos: estofats, sopes, salses.
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 Afegir salses o cremes suaus (beixamel, crema de patata, oli d’oliva, brou) a
les carns i peixos.

 Els aliments triturats o liquats s’ingereixen amb major facilitat.

 Mantenir una bona higiene i cuidats orals. Rentar les dents amb un raspall
suau.

 Realitzar rentades de boca amb solucions suaus com, infusió de camamilla,
sèrum salí al 0,9% o una barreja d’aigua amb bicarbonat sòdic. També es
poden utilitzar col·lutoris comercials sense alcohol.

 No fumar ni beure alcohol.
7.

Xerostomia (9,10,11,12,23,24)

 Prendre líquids freqüentment: té, sucs sense sucre, begudes carbonatades.

 Prendre aliments tous (arròs, verdures cuites, peix blanc, fruites madures)
preparats amb una mica de salsa o brou.

 Evitar aliments secs i fibrosos (fruits secs, galetes carns a la planxa) i els
enganxosos (caramels tous, pa de motlle).

 Evitar aliments oliosos i pastosos (fregits, croquetes). També aliments amb
sucres artificials, picants, astringents, molt calents o freds.

 Triturar i/o liquar els aliments.

 Els aliments són millor tolerats a temperatura ambient.

 Per estimular la secreció de saliva, es poden fondre cubs de gel elaborats
amb sucs de fruita àcida, o menjar caramels o xiclets (sense sucre), entre
d’altres.

 Tenir sempre a mà una botella petita d’aigua per humitejar la boca quan
estigui seca i beure durant els àpats per facilitar la deglució.

 Mantenir una bona higiene bucal. Es recomana esbandir-se sovint la boca
amb líquid abundant i elixir bucal.

 Evitar ambient dessecants, com l’aire condicionat i la calefacció excessiva.
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8. Disfàgia a sòlids (10,12,18,24)

 Fer àpats freqüents i de poc volum.

 Assegurar que els àpats siguin complets. Preparar un plat únic en que

estiguin representats el primer i el segon plat. En aquest sempre hi haurà
d’haver verdura, farinacis i proteïnes d’alt valor biològic (carn, peix, làctics o
ous).

 Prendre aliments tous com purés, cremes, gelats, iogurt, batuts, natilles,
flam, fruita cuita.

 Afegir brou, salses suaus o llet als aliments per aconseguir una
consistència més tova i suau i facilitar la deglució.

 Els aliments han de prendre’s freds o temperats. Es millor deixar refredar
lleugerament els plats calents (sopes, brous, purés).

 Variar al màxim els aliments, colors, i sabors en un mateix àpat de
manera que sigui més apetitós.

 En cas de que els requeriments nutricionals no es cobreixin amb

l’alimentació tradicional, es poden utilitzar preparats comercials
d’alimentació bàsica adaptada.

9. Disfàgia a líquids (10,12,18,24)

 Tots els líquids s’han de prendre amb espessant. Recordar que els

medicaments s’han de prendre amb aigua, i aquesta aigua ha de portar
espessant.

 Assegurar una correcta hidratació (1-1,5 litres d’aigua).

 Les gelatines no són aptes per la majoria de pacients amb disfàgia a líquids ja

que la gelatina a temperatura ambient perd la seva consistència i es torna
líquida.

 Fer àpats freqüents i de poc volum (de 5 a 6 àpats al dia).

 Es poden utilitzar productes naturals per espessir la llet (midó de blat de
moro, cereals en pols), els sucs (midó de blat de moro), els brous (tapioca,
puré de patates...) o les cremes (patata, tapioca, midó de blat de moro, etc.)
així com espessants comercials.
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 Evitar els aliments de risc. Són els següents(9,18,24):
Aliments de risc

Exemples

Aliments amb varies textures (líquid i Sopa de pasta, arròs caldós, llet amb
sòlid)
flocs de cereals, guisat de llegums...
Aliments durs o secs
Pastanaga crua, fruits secs, pit de
pollastre, llom a la planxa
Aliments sòlids que desprenen líquid al Taronja, síndria, mandarina
ser mastegats
Aliments que es tornen líquids a Gelats, gelatines
temperatura ambient
Aliments que s’esmicolen
Galetes, patates de bossa, pa torrat,
polvorons, mantecades...
Aliments de textura fibrosa
Pinya, espàrrecs, api, enciam...
Fruites o vegetals amb pell i/o llavors

Kiwi, gerds, raïm, magrana, poma...

Aliments enganxosos

Caramels tous, mel, pa de motlle...

Taula 1. Classificació dels aliments que suposen un risc per persones que pateixen
disfàgia líquids. Es descriuen els diferents aliments de risc i exemples.

 A l’hora de menjar(11,10,18,24):
o Escollir un ambient tranquil i agradable fer-ho.
o Menjar poc a poc i sense presa

o Evitar distraccions durant els àpats (parlar, veure la tele, utilitzar
l’ordinador o el mòbil).

o Emprar una posició correcta: assegut, espatlles cap endavant , cap
lleugerament flexionat cap endavant, els peus recolzats al terra.

o Intentar menjar més a primera hora del dia perquè és possible que a
la nit sigui més difícil.

o Escollir aliments freds o calents, ja que estimulen la deglució.
 Per donar de menjar a una persona amb disfàgia a líquids o mixta(18)
o Sempre que sigui possible ha de ser la pròpia persona qui
s’introdueixi els aliments a la boca (sempre sota supervisió).

o Recordar que alimentar a una persona és incompatibles amb les

presses. Situar-se a la mateixa alçada de la persona que vagi a menjar.
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Si el cuidador introdueix l’aliment des d’una l’alçada superior, el
pacient flexionarà el cap cap endarrere, dificultant així la deglució.

o Utilitzar cullerades de postres per introduir menys volum d’aliment.

o Introduir una nova cullerada quan la boca estigui buida de la
cullerada anterior.

10. Immunosupressió (9,10,12)

 No consumir aliments crus o poc cuits, especialment la carn, peix i ous.

 Rentar les fruites i les verdures abans de pelar-les o tallar-les. Incloent també
les amanides que venen preparades i les fruites que venen tallades.

 Mesures higièniques en la manipulació i manteniment dels aliments:

o Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó abans i després de menjar.

o Netejar els utensilis de cuina utilitzats cada cop que es canviï d’aliment.
o Separar els aliments preparats dels crus.

o No utilitzar els mateix utensilis per cuinar que per provar els aliments.

o Descongelar els aliments dins de la nevera o al microones, mai a
temperatura ambient.

o Utilitzar els aliments descongelats immediatament. No tornar a
congelar els descongelats.

o El menjar sobrant s’ha de refrigerar en menys de dues des de la cocció i
consumir-lo en menys de 24 hores.

o Comprovar les dates de caducitat dels aliments o consum preferent.

 Precaució amb els formatges i llets no pasteuritzades, els brots vegetals
(alfals i bròcoli), pastissos no refrigerats, mel de bresca (millor la tractada
amb calor) i aigua de l’aixeta o de fonts naturals.
11. Augment de pes (sobrepès o obesitat) (9,12)

 Menjar més fruita, verdura, carns magres i cereals integrals. Les sopes a base
de brous poc greixosos també són útils per a donar sacietat.

 Limitar els aliments i begudes amb alt contingut de sucre, com els sucs i
refrescs.
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 Limitar la ingesta de carns roges i processades. Així com també els aliments
rics en greixos.

 Utilitzar mètodes culinaris més saludables, com ara la planxa, el vapor i el
forn.

 Evitar les begudes alcohòliques.

 Augmentar el nivell d’activitat física adaptada a la situació clínica de
l’individu. L’ideal seria realitzar de 30 a 60 minuts diaris d’activitat física.

 Mantenir uns horaris regulars i no saltar-se cap àpat.
12. Astènia (10,12,13)

 Realitzar varis àpats al dia de petites quantitats.
 Beure molts líquids.

 Consumir aliments amb un alt contingut en ferro i vitamina B12.

 Garantir una ingesta suficient d’hidrats de carboni, proteïna, greixos i fibra en
cada àpat.

 Elegir aliments de fàcil masticació i deglució.

 Evitar aliments de baixa densitat calòrica, com les amanides, els brous.
 Fer exercici habitual, en les hores que es tingui més energia.

 Realitzar de 3 a 4 descansos al dia en comptes d’un descans perllongat.

Planificar els descansos de manera que no interfereixin en la son a l’hora de
dormir a la nit.
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5.3. Superació de la malaltia

Quan el malalt acaba el tractament i ha superat el càncer, és important cuidar

l’alimentació ja que una dieta saludable l’ajudarà a recuperar forces, reconstruir teixits
i millorar el seu estat tant físic com anímic.

És en aquest moment quan els malalts es senten més motivats i col·laboradors per

mantenir la seva salut i prevenir malalties com la recidiva del propi càncer o altres
efectes derivats del tractament oncològic.

Les recomanacions són seguir una dieta equilibrada, tal hi com s’ha explicat

anteriorment, deixar de fumar, mantenir un pes saludable i practicar exercici físic
adaptat a les característiques personals. Més concretament(9,12):

1. Limitar la ingesta de greixos saturats, colesterol, sucre, sal i alcohol.

2. Mantenir un pes adequat, evitant els aliments i begudes hipercalòriques tals
com les begudes dolces i alcohòliques, aliments dolços i rics en greixos.

3. Activitat física adequada: 60 minuts tres dies a la setmana o 30 minuts cada dia.
4. Regular la ingesta de certs aliments:


Reduir les carns roges a un cop per setmana i augmentar el consum de



Augmentar el consum de fruites i verdures.




peix a 2 o 3 cops setmanals.

Prendre làctics o derivats de 2 a 4 racions al dia.
Consumir llegums 1 o 2 cops per setmana.

5. Ingerir greixos saludables. Per tal de reduir el consum de greixos saturats:



Cuinar amb oli d’oliva.

Evitar els aliments que siguin rics en aquests greixos com ara carns
vermelles, aliments processats, rebosteria, etc.

6. Ingerir hidrats de carboni adequadament:


Elegir aliments rics en fibra: fruites, verdures, fruits secs i cereals



Limitar les begudes dolces (amb sucre, glucosa, sacarosa, fructosa, etc.)



integrals.

Elegir i preparar els aliments amb pocs sucres afegits o edulcorants.
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7. Consum de sodi i potassi.


Consumir aproximadament una culleradeta de sal al dia.



Consumir aliments rics en potassi: fruites , verdures, llegums i patates.



Elegir i preparar aliments amb poca sal.

8. Evitar les begudes alcohòliques, no sobrepassar les dues unitats (20g d’alcohol)
al dia en els homes i una unitat en les dones.

9. Higiene alimentària:


Rentar-se les mans abans de manipular els aliments i de menjar. Netejar



Rentar les fruites i les verdures.






les superfícies de treball.

Separar i protegir els aliments adequadament.

Cuinar els aliments a temperatures adequades.

Refrigerar els aliments peribles al més aviat possible.
Evitar la ingesta d’aliments crus o poc cuinats.
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5.4. Validació de la guia alimentària

Un cop s’ha elaborat la guia, aquesta es va passar a 6 persones, tres de les quals

havien patit la malaltia i les 3 restants són professionals de la salut. El qüestionari està
dividit en dues parts, la primera està formada per 5 preguntes amb l’alimentació i el
càncer, i la segona part està formada per 6 preguntes que fan referència a la validació
de la guia.

Primera part: Coneixements respecte l’alimentació i el càncer

1. Creus que la malaltia del càncer i els efectes secundaris del tractament poden
afectar a l’alimentació?

100%
Si

No

El 100% dels enquestats creuen que la malaltia i els
efectes secundaris poden afectar a l’alimentació.

Gràfic 1. Afectació de la malaltia i els
efectes secundaris del tractament en
l’alimentació.

2. T’han donat pautes alimentàries durant la malaltia?
17%
83%

Si

No

A la majoria dels enquestat els hi van donar pautes
alimentàries durant la malaltia i només a un 17% no
els hi van donar cap.

Gràfic 2. Administració de pautes
alimentàries durant la malaltia

3.

En cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, t’han sigut útils?
A tots els enquestats els hi ha sigut útils les pautes
100%
Si

alimentàries que es hi van donar durant la malaltia.

No

Gràfic 3. Utilitat de les pautes
alimentàries durant la malaltia.
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4. Si la resposta a la pregunta número 2 és negativa, les has trobat a faltar?

El 100% dels enquestats que no van rebre
pautes alimentàries durant la malaltia, les van
trobar en falta.

100%
Si

No

Gràfic 4. Mancança de pautes alimentàries
durant la malaltia.

5. Creus que una guia alimentària per les persones que pateixen càncer pot ajudar a
millorar la seva alimentació?
Tots els participants creuen

alimentària pot ajudar a millorar l’alimentació
d’aquelles persones que pateixen la malaltia.

100%
Si

que una guia

No

Gràfic 5. Millora de l’alimentació gràcies a
una guia alimentària durant la malaltia

Segona part: Valoració de la guia alimentària per a malalts de càncer.
6. La guia és clara i entenedora?
El 100% dels participants consideren que la guia és
clara i entenedora.

100%
Si

No

Gràfic 6. Claredat i enteniment de la guia.

7. Utilitza un vocabulari senzill de manera que s’entén tot el que es vol explicar?
El 100% dels enquestats creuen que la guia utilitza
100%
Si

un vocabulari senzill.

No

Gràfic 7. Utilització d’un vocabulari senzill.

42

8. Creus que la guia podria ser útil durant el tractament?

100%
Si

Tots els participants creuen que la guia podria ser útil
durant el tractament.

No

Gràfic 8. Utilitat de la guia elaborada
durant el tractament.

9. Creus que seria fàcil de seguir les seves recomanacions?

100%
Si

Tots els enquestats creuen que seria fàcil seguir les
recomanacions alimentaries de la guia.

No

Gràfic 9. Facilitat de seguiment de
les recomanacions.

10. Hi ha algun aspecte de la guia que caldria millorar?
33%
Si

El 67% dels participants creuen que la guia ja és vàlida
67%
No

d’aquesta manera mentre que el 33% pensen que hi
ha algun aspecte que caldria millorar.

Gràfic 10. Aspectes a millorar.

11. En cas afirmatiu, que canviaries o afegiries?

En aquest cas només hi ha van haver dues propostes de millora, la primera voldria
afegir receptes concretes per a cada efecte secundari i l’altra trobava en falta
l’explicació dels aliments integrals, ecològics, anticancerígens, etc.
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6. Discussió

En la primera part de l’enquesta es pot apreciar que la majoria dels participants tenen
consciència de l’estreta relació que hi ha entre l’alimentació i el càncer ja que tots els
enquestats sabien que els efectes secundaris del tractament de la malaltia poden

afectar a l’alimentació. Amb tot això alguns dels participants durant la malaltia van
rebre pautes alimentàries i d’altres no en van rebre (17%). Tal i com es demostra en
l’article de nutrició clínica i dietoteràpia sobre el consell nutricional en pacient

oncològic(14), el pacients que reben una atenció nutricional individualitzada
aconsegueixen alleujar els símptomes, mentre els que no se’ls hi dona tenen un

deteriorament més agreujat de la qualitat de vida. Així doncs tal i com han respòs els
enquestats que no havien rebut pautes alimentàries, les han trobat a faltar durant el
procés de la malaltia.

Pel que fa a la valoració de la guia tots els participants consideren que és clara i
entenedora, i que utilitza un vocabulari senzill. A més a més tots creuen que pot ser
útil i que les seves recomanacions sóc fàcils de seguir.

L’últim apartat va dirigit a que els enquestats puguin donar la seva opinió respecte a la
guia i comentar si creuen que hi ha alguna cosa que es pot canviar o afegir. En aquest

cas només un 33% considera que canviaria alguna cosa. Dins d’aquest percentatge un

participant ha trobat en falta l’acompanyament de receptes per a cada efecte

secundari i l’altre l’explicació dels aliments integrals, ecològics, anticancerígens, etc.
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7. Conclusions

Finalment després de realitzar una recerca bibliogràfica exhaustiva, documentar-me sobre
tots els aspectes que relacionen la malaltia del càncer amb alteracions de l’alimentació,

realitzar una comparació entre les diferents guies alimentàries i seguir els coneixements
sobre nutrició adquirits i recolzats per l’evidència científica, es pot concloure que s’ha

aconseguit l’objectiu principal del treball que és elaborar una guia alimentària per a pacients
oncològics.

Pel que fa als altres objectius plantejats, aquests també s’han assolit dins del contingut de la
guia alimentaria.

El primer d’ells consistia en elaborar la introducció, en la qual s’incloïa explicar les dades

epidemiològiques actuals del càncer, en que consisteix la malaltia, quins tipus de tumors hi
ha, els diferents tractaments que es realitzen, descriure els principals efectes secundaris que

afecten a l’alimentació, explicar la importància de la nutrició en la malaltia i dins d’aquest
apartat definir la dieta equilibrada i explicar un exemple d’aquesta, que en aquest cas és la

dieta mediterrània, ja que és la que aporta més beneficis en relació amb la malaltia del
càncer.

En el segon objectiu es donen els diferents consells alimentaris en funció de en quin

moment del tractament es troba el malalt, ja sigui abans, durant o quan ja l’ha finalitzat. En

la secció durant el tractament es donen els consells nutricionals que fan referència als

principals efectes secundaris que poden aparèixer i que provoquen alteracions en
l’alimentació.

El tercer objectiu és validar la guia mitjançant l’ús de qüestionaris, a partir dels quals podem

dir que la guia elaborada és considerada útil i entenedora així com pràctica i fàcil de seguir
les recomanacions. Tot i que s’ha trobat en falta donar receptes concretes per a cada efecte
secundari i l’explicació dels aliments integrals, ecològics, anticancerígens, etc.

Així doncs, tots els objectius plantejats a l’inici del treball s’han assolit i s’espera que la guia
resultant pugui ser útil per als pacients que pateixen la malaltia, familiars, acompanyants i

professionals de la salut, i que els permeti mantenir un bon estat nutricional, millorar la seva

qualitat de vida i pal·liar els efectes secundaris que provoquen els diferents tractaments del
càncer.
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A més a més considero que seria interessant posar en pràctica la guia per tal de saber si els

consells nutricionals donats són eficaços i permeten millorar l’estat de salut del malalt.

D’aquesta manera es podria plantejar realitzar un segon estudi, aplicant la guia a malalts
amb càncer i valorant si millora l’estat de salut, si es pal·lien les alteracions provocades pel
tractament o si hi ha alguns aspectes que caldria rectificar per tal de que la guia sigui més
efectiva.
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10. Recomanacions dietètiques en les diferents etapes de la malaltia
10.1.

Abans de del tractament

Abans de començar el tractament és important que el pacient estigui preparat de manera
que li sigui més fàcil poder alimentar-se després d’estar sotmès la tractament ja que
possiblement podrà patir efectes secundaris que li dificultin la seva ingesta.
Aquest són alguns dels consells pràctics(9,12):








Menjar bé abans de començar el tractament.

Tenir a l’abast el seus menjars preferits per tal de no anar a comprar sovint. Tenir en
compte de que siguin aliments pugui menjar quan no es troba bé

Preparar menjars amb antelació i congelar-los en racions individuals.
Comprar aliments que siguin fàcils de preparar.

Confiar en els seus familiars i/o cuidadors per ajudar-lo a cuinar i fer la compra.

Parlar amb un dietista- nutricionista sobre la planificació dels àpats, els tipus
d’aliments que pot consumir, i com reduir els efectes secundaris del tractament.
Consultar amb

el seu metge si necessita un multi vitamínic, algun tipus de

suplementació o ha de vigilar amb algun grup d’aliments.

Consell dietètic en funció de l’horari del tractament(18,24)

 No s’ha d’anar en dejuni al tractament a no ser que hi hagi indicat el metge.
 S’ha de menjar i beure un parell d’hores abans del tractament:

o Si el tractament és a mig matí: realitzar un esmorzar complet i fàcil de digerir.
Evitar aliments greixosos i els rics en fibra.

o Si el tractament és per la tarda: realitzar un àpat senzill, però complet i amb
poc greix.

o Si el tractament és llarg: emportar-se algun aliment i beguda: torrades,
formatge, sucs, cereals...

 Menjar poc a poc, mastegant bé els aliments.

 Evitar beure begudes excitants, com te, cafè, begudes de cola, etc.

Objectius de la intervenció nutricional en pacients oncològics

Els principals objectius de la intervenció nutricional en un malalt oncològic són(9,10,18):


Garantir una aportació adequada de nutrients i calories per tal de millorar la



Evitar la desnutrició i les complicacions derivades.




qualitat de vida i l’eficàcia del tractament.

Disminuir el risc d’infeccions, alteracions i efectes secundaris que poden
presentar-se.

Aconseguir un adequat estat nutricional i funcional que permeti aplicar el
tractament d’una forma correcta, és a dir, tan en temps, dosis i duració.

10.2.

Durant el tractament: pal·liar els efectes secundaris

Els tractaments utilitzats en el càncer poden donar lloc a una sèrie d’efectes secundaris que
poden interferir en l’alimentació de l’individu. Per això cal adaptar la dieta als símptomes per
tal de millorar la qualitat de vida i l’eficàcia del tractament contra el càncer.

Les recomanacions higiènic-dietètiques per a tractar aquestes alteracions són les següents:
13. Pèrdua de la gana

Definició: pot ser provocada pel tractament, ocasionant molèsties físiques com, llagues,
disfàgia, cirurgia o bé per l’estat d’ansietat, tristesa i vulnerabilitat que comporta la

malaltia. Conseqüentment la falta d’ingesta d’aliments provoca una pèrdua de pes
important que pot desenvolupar una desnutrició greu(9,10,11,12,13).
Recomanacions(9,10,11,12,18,23,24,25):

 Realitzar uns 5-6 àpats al dia. Evitar saltar-se àpats. És important realitzar menjars
freqüents i de poc volum.

 Menjar en el moment del dia que es tingui més gana.

 Enriquir els menjars amb aliments que aporten gran quantitat de calories i
proteïnes.

o Sopes i purés: formatge rallat, llet, llet en pols, ou dur, llegums, pernil,
pollastre, peix trossejat.

o Amanides, pasta, arròs, verdures, i altres plats que ho permetin: formatge,
maionesa, tonyina, clara d’ou cuita, fruits secs, trossets de pernil...

o Llet: llet en pols, cacau en pols o mel.

o Iogurt: fruita, fruita dessecada o fruita en almívar, mel, fruits secs, cereals
d’esmorzar, llet en pols...

 Prendre un vas petit de suc de cítrics abans dels àpats. Evitar que el suc sigui de
pomelo degut a les interaccions fàrmac-nutrients.

 Realitzar exercici físic pot estimular l’apetit, sobretot abans de menjar.
 Beure líquids al llarg del dia. Millor beure’ls fora de les menjades.

 Si el pacient es desperta per la nit, aprofitar per prendre líquids que aporten
energia i proteïnes: llet iogurt o batuts.

 Utilitzar elaboracions senzilles, que siguin de digestió fàcil, amb una bona
presentació i al gust del individu.

 Tenir menjar preparats en la nevera i el congelador en racions individuals.

 Evitar aliments que afavoreixen la plenitud gàstrica i la sacietat, com brous,
begudes carbonatades, amanides.

 Evitar les olors fortes o desagradables i servir el menjar a temperatura ambient.
 Menjar en un ambient tranquil, sense olors ni sorolls.

 Portar a sobre piscolabis per poder picar entre hores: fruits secs, galetes i batuts.
14. Alteracions del gust i de l’olfacte

Definició: Dins de les alteracions dels gust trobem, hipogeusia que és una disminució de

la sensibilitat del gust i la disgeusia que és una alteració de la percepció dels sabors. En
aquest últim cas, és freqüent en persones que estan sotmeses a un tractament de
quimioteràpia, les quals perceben un canvi de sabor cap a metàl·lic. Acompanyant
aquests trastorns també es pot haver una alteració del sentit de l’olfacte(9,10,11,13).
Recomanacions:
IV.

Hipogèusia (9,11,18)

 Condimentar (durant la preparació) els aliments amb sal, herbes aromàtiques
i espècies durant la seva preparació per augmentar el seu sabor i aroma.

 Prendre els aliments amb salses o brous per potenciar el seu sabor.
 Evitar ingerir els aliments molt freds o molt calents.
 Adobar la carn i el peix.

 Consumir fruites i verdures fresques o ultracongelades. Valorar la utilització
de conserves.

 Elegit sabors forts com el formatge curat o el pernil.

 Utilitzar tècniques culinàries que concentrin el sabor dels aliments, com a la
planxa o fregits.

 Cuidar la presentació del plat.

V.

Disgèusia (9,10,11,18,24)

 Identificar les principals alteracions en la percepció dels sabors bàsics.

Normalment el sabor que resulta menys afectat és l’àcid i els que augmenten
la seva sensibilitat és l’amarg i el salat.

 Evitar els aliments que augmenten el sabor metàl·lic segons la tolerància
individual.

 Si es nota sabor metàl·lic, utilitzar coberts de plàstic per menjar i utensilis de
fusta o fang per cuinar.

 Provar plats amb contrast de sabors: dolç i salat, agre i dolç...

 Afegir unes gotes de llimó o de xarop de fruites si es troba un sabor
desagradable a l’aigua.

 Si no es toleren les carns vermelles, substituir-les per pollastre o gall d’indi,
conill, ous, formatge, tofu i llegums.

 Prendre preferiblement aliments freds o a temperatura ambient: cremes,
batuts, amanides d’arròs o pasta.

 Evitar el sabor amarg (cafè, te, xocolata) , el metàl·lic (edulcorants artificials) i
aliments amb sabors i olors molt fortes.

 Prendre fruita àcida (taronja, kiwi, mandarina, maduixes, llimó) per ajudar a
que desaparegui el sabor metàl·lic.

 Mantenir una bona higiene bucodental i esbandir la boca abans de menjar
amb col·lutoris, dissolucions de cítrics i/o bicarbonat.

VI.

Alteracions de l’olfacte(9,11,18,24)

 Ventilar l’habitació abans de menjar.

 Utilitzar coccions que no desprenguin molta olor, com bullits, papillot, o el
microones.

 Menjar aliments temperat o freds per evitar que desprenguin olor i disminuir
el seu sabor.

 Evitar cuinar aliments amb olors molt fortes (col, espàrrecs, alguns peixos).

 La carn i el peix bullits desprenen menys olor que cuinats a la planxa, graella i
forn.

 Cuinar amb condiments suaus, com l’alfàbrega, la menta, l’orenga,
romaní, la farigola, el llorer i el fonoll.

el

15. Nàusees i vòmits

Definició: Les nàusees i els vòmits són els símptomes més freqüents del tractament

contra el càncer. Afecten aproximadament al 70-80% dels pacients en tractament de
quimioteràpia o radioteràpia. Les nàusees és una sensació desagradable que es presenta
en la part posterior de la gola o l’estómac. Es pot manifestar en diferents intervals i no
pot no acabar en vòmit. El vòmit és l’expulsió violenta del contingut de l’estómac(9,10,13).
1. Recomanacions(9,10,11,12,18,23,24,25):

 Menjar poc a poc i mastegar bé els aliments.
 Realitzar àpats freqüents i de poc volum.

 Els aliments secs es toleren millor: entrepans, palets de pa, galetes i torrades.

 Prendre líquids o begudes entre àpats (aigua, infusions, gelatines). Les begudes
carbonatades si es prenen en petits glops faciliten la digestió.

 Elegir aliments de baix contingut en greixos: carns blanques, embotits magres, peix
blanc, làctics desnatats o formatges de baix contingut en greix.

 Escollir plats i coccions que requereixin poc greix per la seva elaboració (forn,
planxa, bullit, papillot).

 Evitar aliments fregits, molt dolços, o molt condimentats.

 Són millor tolerats els aliments temperats o a temperatura ambient que els molt
freds o molt calents.

 Les fruites i les verdures cuites són millor tolerades que les crues.

 Cuinar amb espècies i herbes suaus com la canella, la menta, la farigola, l’alfàbrega,
el llorer i el gingebre.

 Mantenir un ambient fresc, ben ventilat i lliure d’olors.

 Reposar incorporat després de menjar. No tombar-se de seguida.

 Utilitzar roba àmplia, que no comprimeixi la cintura ni l’abdomen.

 Mantenir la higiene bucal, rentar-se les dents o fer esbandides bucals després de
cada vòmit.

 Consumir caramels durs, com per exemple de menta o llimó si hi ha mal sabor de
boca.

 No beure begudes alcohòliques o fumar.

 Consumir aliments tous i de fàcil digestió els dies de tractament.
16. Diarrea
Definició: Els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia afecten a les cèl·lules que es

divideixen ràpidament, entre les quals es troben les cèl·lules de l’intestí. És per això, un
dels principals motius que apareix la diarrea, deposicions freqüents que poden ser de

consistència tova, semi líquida o líquida. Pot anar acompanyada d’urgència fecal,
molèstia perianal o incontinència. Els aliments i líquids passen tan ràpidament per

l’intestí que el cos no és capaç d’absorbir suficients nutrients, vitamines, minerals i
aigua(9,12,13).

Recomanacions(9,10,11,12,18,23,24,25):

 Hidratació adequada, beure líquids en petites quantitats fins arribar a un total de

2-3 litres diaris. Si la diarrea és molt abundant, es preferible beure llimonada
alcalina o sals de rehidratació oral.

 Prendre brous suaus, d’arròs i pastanaga o brous desgreixats. També aigua, sucs
diluïts i begudes isotòniques. Evitar begudes alcohòliques o amb gas.

 Realitzar àpats freqüents i de poc volum.

 Suprimir els aliments d’alt contingut en fibra insoluble com, aliments integrals,
verdures, llegums, fruits secs i carns roges.

 La fruita es pot administrar sense pell, cuita, al forn, en almívar, en sucs colats
(sense polpa) o en forma de codonyat.

 Evitar la ingesta d’aliments a temperatures extremes, preferiblement a
temperatura ambient.

 Cuinar els aliments amb poc greix, a la planxa, al forn, a la papillot, al microones o
al vapor.

 Retirar el sucre i gran quantitats d’edulcorants com, xilitol i sorbitol.

 Suprimir espècies, irritants i estimulants com, el cafè, té, xocolata, i picants.

 Suprimir la llet i derivats. Canviar la llet per iogurt desnatat o per llet sense lactosa
desnatada.

17. Restrenyiment

Definició: El ritme deposicional és una dinàmica corporal individual, per això és
complicat definir com és una defecació correcta. Però des del punt de vista clínic, el

restrenyiment és una reducció del número, la freqüència i pes normal de les
deposicions, al qual s’associa un enduriment dels excrements. Els principals motius que

poden causar restrenyiment són canvis en els hàbits alimentaris, canvis en els hàbits
d’evacuació intestinal i la falta d’exercici físic(9,12,13).
Recomanacions(9,10,11,12,18,23,24):

 Augmentar l’aportació de fibra en la dieta de manera progressiva. Consumir cereals
integrals, verdures, fruites, llegums, fruits secs.

 Consumir preferentment la fruita i la verdura crua, i no pelar la fruita.
 Ingerir olis vegetals en cru.

 Ingerir líquids abundants i assegurar un adequat estat d’hidratació. Prendre aigua a
temperatura ambient i en dejú ajuda a mobilitzar els intestins.

 Prescindir per un temps dels aliments astringents: codony, plàtan, poma crua,
arròs, pastanaga, pa torrat.

 Incrementar l’activitat física en lo possible.

 Regular el trànsit intestinal mantenint un horari fix tots els dies.

18. Mucositis

Definició: La mucositis és la inflamació i ulceració de les mucoses del tracte digestiu i de

la boca. L’aparició de llagues o úlceres en la mucosa oral corresponen a diferents estadis

de la mucositis. Aquesta inflamació pot ser provocada pels tractaments de radioteràpia,
quimioteràpia o altres tractaments oncològics(9,10,11).
Recomanacions(9,10,11,12,18,23,24):

 Abans de menjar, deixar a la boca aigua molt freda o gel picat per disminuir el
dolor i poder ingerir millor.

 Els aliments temperats o freds són millor acceptats que els calents.

 Prendre líquids freqüentment: aigua, infusions, brous, polos, gelatines. Evitar
begudes amb gas i les begudes alcohòliques.

 Evitar el aliments àcids (tomata, llimó, kiwi, maduixes, taronja) i els aliments secs i

fibrosos (fruits secs, galetes, carns a la planxa). També els picants, molt salats o
molt dolços.

 Escollir aliments tous i brousos: estofats, sopes, sales.

 Afegir salses o cremes suaus (beixamel, crema de patata, oli d’oliva, caldo) a les
carns i peixos.

 Els aliments triturats o liquats s’ingereixen amb major facilitat.

 Mantenir una bona higiene i cuidats orals. Rentar les dents amb un raspall suau.

 Realitzar rentades de boca amb solucions suaus com, infusió de camamilla, sèrum

salí al 0,9%, o una barreja d’aigua amb bicarbonat sòdic. També es poden utilitzar
col·lutoris comercials sense alcohol.

 No fumar ni beure alcohol.
19. Xerostomia

Definició: El tractament amb radioteràpia por ocasionar xerostomia, la disminució o
absència de producció de saliva per part de les glàndules salivals. La saliva es torna

escassa, adherent, viscosa i ineficaç per ajudar a lubricar els aliments durant la
masticació. Els símptomes de la malaltia inclouen sequedat, sensació de malestar
(sobretot a la llengua) llavis esquerdats, canvis en al superfícies de la llengua,
etc(9,11,12,13).

Recomanacions(9,10,11,12,23,24):

 Prendre líquids freqüentment: te, sucs sense sucre, begudes carbonatades.

 Prendre aliments tous (arròs, verdures cuites, peix blanc, fruites madures)
preparats amb una mica de salsa o caldo.

 Evitar aliments secs i fibrosos (fruits secs, galetes carns a la planxa) i els enganxosos
(caramels tous, pa de motlle).

 Evitar aliments oliosos i pastosos (fregits, croquetes). També aliments amb sucres
artificials, picants, astringents, molt calents i freds.

 Triturar i/o liquar els aliments.

 Els aliments són millor tolerats a temperatura ambient.

 Per estimular la secreció de saliva, es poden fondre cubs de gel elaborats amb sucs
de fruita àcida, o menjar caramels o xiclets (sense sucre), entre d’altres.

 Tenir sempre a mà una botella petita d’aigua per humitejar la boca quan estigui
seca i beure durant els àpats per facilitar la deglució.

 Mantenir una bona higiene bucal. Es recomana esbandir-se sovint la boca amb
líquid abundant i elixir bucal.

 Evitar ambient dessecants, com l’aire condicionat i la calefacció excessiva.
20. Disfàgia a sòlids

Definició: s’entén per disfàgia la sensació de dificultat en el desplaçament del bolus
alimentari des de la boca fins l’estómac. La disfàgia a sòlids és la dificultat per deglutir
aliments sòlids. Aquest s’han d’ingerir de forma triturada(9,10).
Recomanacions(10,12,18,24):

 Fer àpats freqüents i de poc volum.

 Assegurar que els àpats siguin complets. Preparar un plat únic en que estiguin

representats el primer i el segon plat. En aquest sempre hi haurà d’haver verdura,
farinacis i proteïnes d’alt valor biològic (carn, peix, làctics o ous).

 Prendre aliments tous com purés, cremes, gelats, iogurt, batuts, natilles, flam,
fruita cuita.

 Afegir caldo, salses suaus o llet als aliments per aconseguir una consistència més
tova i suau i facilitar la deglució.

 Els aliments han de prendre’s freds o temperats. Es millor deixar refredar
lleugerament els plats calents (sopes, brous, purés).

 Variar al màxim els aliments, colors, i sabors en un mateix àpat de manera que
sigui més apetitós.

 En cas que els requeriments nutricionals no es cobreixin amb l’alimentació
tradicional, es poden utilitzar preparats comercials d’alimentació bàsica adaptada.

21. Disfàgia a líquids

Definició: l’aparició de disfàgia és conseqüència de la dificultat per deglutir aliments
líquids. En aquest cas s’hauran d’utilitzar espessants per tal de que els líquids adquireixin
una consistència més espessa. La consistència variarà segons la tolerància de
l’individu(9,10).

Recomanacions(10,12,18,24):

 Tots els líquids s’han de prendre amb espessant. Recordar que els medicaments
s’han de prendre amb aigua, i aquesta aigua ha de portar espessant.

 Assegurar una correcta hidratació (1-1,5 litres d’aigua).

 Les gelatines no són aptes per la majoria de pacients amb disfàgia a líquids ja que
la gelatina a temperatura ambient perd la seva consistència i es torna líquida.

 Fer àpats freqüents i de poc volum (de 5 a 6 àpats al dia).

 Es poden utilitzar productes naturals per espessir la llet (midó de blat de moro,
cereals en pols), els sucs (midó de blat de moro), els brous (tapioca, puré de
patates...) o les cremes (patata, tapioca, midó de blat de moro, etc.) així com
espessants comercials.

 Evitar els aliments de risc. Són els següents(9,18,24):
Aliments de risc

Exemples

Aliments amb varies textures (líquid i Sopa de pasta, arròs caldós, llet amb
sòlid)
flocs de cereals, guisat de llegums...
Aliments durs o secs
Pastanaga crua, fruits secs, pit de
pollastre, llom a la planxa
Aliments sòlids que desprenen líquid al Taronja, síndria, mandarina
ser mastegats
Aliments que es tornen líquids a Gelats, gelatines
temperatura ambient
Aliments que s’esmicolen
Galetes, patates de bossa, pa torrat,
polvorons, mantecado...
Aliments de textura fibrosa
Pinya, espàrrecs, api, enciam...
Fruites o vegetals amb pell i/o llavors

Kiwi, gerds, raïm, magrana, poma...

Aliments enganxosos

Caramels tous, mel, pa de motlle...

Taula 1. Classificació dels aliments que suposen un risc per persones que pateixen disfàgia líquids.
Es descriuen els diferents aliments de risc i exemples.



A l’hora de menjar(11,10,18,24):
o Escollir un ambient tranquil i agradables per menjar.
o Menjar poa poc i sense presa

o Evitar distraccions durant els àpats (parlar, veure la tele, utilitzar
l’ordinador o el mòbil).

o Un posició correcta: assegut, espatlles cap endavant , cap lleugerament
flexionat cap endavant, els peus recolzats al terra.

o Intentar menjar més a primera hora del dia perquè és possible que per la
nit sigui més difícil.

o Escollir aliments freds o calents, ja que estimulen la deglució.
 Per donar de menjar a una persona amb disfàgia a líquids o mixta(18):

o Sempre que sigui possible ha de ser la pròpia persona qui introdueixi els
aliments a la boca (sempre sota supervisió).

o Recordar que alimentar a una persona és incompatibles amb les presses.

Situar-se a la mateixa alçada de la persona que vagi a menjar. Si el cuidador
introdueix l’aliment des d’una l’alçada superior, el pacient flexionarà el cap
cap endarrere, dificultant així la deglució.

o Utilitzar cullerades de postres per introduir menys volum d’aliment.

o Introduir una nova cullerada quan la boca estigui buida de la cullerada
anterior.

22. Immunosupressió

Definició: El sistema immunitari del malalt de càncer es pot veure afectat per la pròpia
malaltia o pels tractaments oncològics, disminuint la seva resposta immunològica i
augmentant la susceptibilitat a infeccions, substàncies estranyes i altres malalties(9,12).
Recomanacions(9,10,12):

 No consumir aliments crus o poc cuits, especialment la carn, peix i ous.

 Rentar les fruites i les verdures abans de pelar-les o tallar-les. Incloent també les
amanides que venen preparades i les fruites que venen tallades.

 Mesures higièniques en la manipulació i manteniment dels aliments:

o Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó abans i després de menjar.

o Netejar els utensilis de cuina utilitzats cada cop que es canviï d’aliment.
o Separar els aliments preparats dels crus.

o No utilitzar els mateix utensilis per cuinar que per provar els aliments.

o Descongelar els aliments dins de la nevera o al microones, mai a temperatura
ambient.

o Utilitzar els aliments descongelats immediatament. No tornar a congelar els
descongelats.

o El menjar sobrant s’ha de refrigerar en menys de dues des de la cocció i
consumir-lo en menys de 24 hores.

o Comprovar les dates de caducitat dels aliments o consum preferent.

 Precaució amb els formatges i llets no pasteuritzades, els brots vegetals (alfals i

bròcoli), pastissos no refrigerats, mel de bresca (millor la tractada amb calor) i
aigua de l’aixeta o de fonts naturals.

23. Augment de pes (sobrepès o obesitat)

Definició: En alguns càncers, normalment els que reben tractament hormonal es poden
donar casos d’augment de pes en comptes de pèrdua de pes. Això pot ser degut als

canvis hormonals que es produeixen, l’estrès durant el tractament i la falta d’exercici físic
que poden induir als malalts a ingerir àpats copiosos, rics en calories i desenvolupar
hàbits alimentaris poc saludables(9,12).
Recomanacions(9,12):

 Menjar més fruita, verdura, carns magres i cereals integrals. Les sopes a base de
brous poc greixosos també són útils per donar sacietat.

 Limitar els aliments i begudes amb alt contingut de sucre, com els sucs i refrescs.

 Limitar la ingesta de carns roges i processades. Així com també els aliments rics en
greixos.

 Utilitzar mètodes culinaris més saludables, com la planxa, al vapor i al forn.
 Evitar les begudes alcohòliques.

 Augmentar el nivell d’activitat física adaptada a la situació clínica de l’individu.
L’ideal seria realitzar de 30 a 60 minuts diaris d’activitat física.

 Mantenir uns horaris regulars i no saltar-se cap àpat.

24. Astènia

Definició: L’astènia és la fatiga general que dificulta o impedeix realitzar les activitats que

en condicions normals es fan fàcilment. El tractament contra el càncer, la falta de son, la
depressió i alguns medicaments poden provocar un cansament intens i constant que no

s’alleuja amb un descans. D’aquesta manera la malaltia pot repercutir en l’alimentació
de l’individu(12,13).

Recomanacions(10,12,13):

 Realitzar varis àpats al dia de petites quantitats.
 Beure molts líquids.

 Consumir aliments amb un alt contingut en ferro i vitamina B12.

 Garantir una ingesta suficient d’hidrats de carboni, proteïna, greixos i fibra en cada
àpat.

 Elegir aliments de fàcil masticació i deglució.

 Evitar aliments de baixa densitat calòrica, com les amanides, els brous.
 Fer exercici habitual, en les hores que es tingui més energia.

 Realitzar de 3 a 4 descansos al dia en comptes d’un descans perllongat. Planificar
els descansos de manera que no interfereixin en la son a l’hora de dormir per la nit.

10.3.

Superada la malaltia

Quan el malalt acaba el tractament i ha superat el càncer, és important cuidar l’alimentació
ja que una dieta saludable l’ajudarà a recuperar forces, reconstruir teixits i millorar el seu
estat tant físic com anímic.

És en aquest moment quan els malalts es senten més motivats i col·laboradors per mantenir
la seva salut i prevenir malalties com la recidiva del propi càncer o altres efectes derivats del
tractament oncològic.

Les recomanacions són seguir una dieta equilibrada, tal hi com està explicada anteriorment,
deixar de fumar, mantenir un pes saludable i practicar exercici físic adaptat a les
característiques personals. Més concretament(9,12):

10. Limitar la ingesta de greixos saturats, colesterol, sucre, sal i alcohol.

11. Mantenir un pes adequat, evitant els aliments i begudes hipercalòriques tals com les
begudes dolces i alcohòliques, aliments dolços i rics en greixos.

12. Activitat física adequada: 60 minuts tres dies a la setmana o 30 minuts cada dia.
13. Regular la ingesta de certs aliments:


Reduir les carns roges a una vegada a la setmana i augmentar el consum de



Augmentar el consum de fruites i verdures.




peix a 2 o 3 vegades a la setmana.

Prendre làctics o derivats de 2 a 4 racions al dia.
Consumir llegums 1 o 2 vegades a la setmana.

14. Ingerir greixos saludables. Per reduir el consum de greixos saturats:



Cuinar amb oli d’oliva.

Evitar els aliments que siguin rics en aquests greixos com, carns vermelles,
aliments processats, rebosteria, etc.

15. Ingerir hidrats de carboni adequadament:


Elegir aliments rics en fibra: fruites, verdures, fruits secs i cereals integrals.



Elegir i preparar els aliments amb pocs sucres afegits o edulcorants.



Limitar les begudes dolces (amb sucre, glucosa, sacarosa, fructosa, etc.)

16. Consum de sodi i potassi.


Consumir aproximadament 1 culleradeta de sal al dia.



Consumir aliments rics en potassi: fruites , verdures, llegums i patates.



Elegir i preparar aliments amb poca sal.

17. Evitar les begudes alcohòliques, no sobrepassar les 2 unitats (20g d’alcohol) al dia en
els homes i una unitat en les dones.

18. Higiene alimentària:


Rentar-se les mans abans de manipular els aliments i de menjar. Netejar les



Rentar les fruites i les verdures.






superfícies de treball.

Separar i protegir els aliments adequadament.

Cuinar els aliments a temperatures adequades.

Refrigerar els aliments peribles el més aviat possible.
Evitar la ingesta d’aliments crus o poc cuinats.
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Avaluació sobre la guia alimentària per a
malalts amb càncer

En aquest qüestionari es pretén avaluar els coneixements que tenen els malalts de càncer respecte
com la malaltia pot influenciar en l'alimentació i viceversa, així com fer una breu valoració sobre la
guia alimentaria que he elaborat per a malalts de càncer per al meu treball de final de grau. Aquesta
guia va dirigida a les persones que pateixen la malaltia, familiars, acompanyants i professionals de la
salut, per tal de que tinguin a l'abast informació i consells alimentaris respecte el càncer.

Qüestionari sobre coneixements respecte l'alimentació i el càncer

1. Creus que la malaltia del càncer i els efectes secundaris del tractament
poden afectar a l’alimentació?

 SI

 NO

2. T’han donat pautes alimentàries durant la malaltia?

 SI

 NO

3. Si és que sí, t’han sigut útils?

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

4. Si és que no, les has trobat a faltar?

5. Creus que una guia alimentaria per a les persones que pateixen càncer
pot ajudar a millorar a la seva alimentació?

Valoració de la guia alimentària per a malalts amb càncer
6. La guia és clara i entenedora?

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

7. Utilitza un vocabulari senzill de manera que s’entén tot el que es vol
explicar?

8. Creus que la guia podria ser útil durant el tractament?

9. Creus que seria fàcil de seguir les seves recomanacions dietètiques?

10. Hi ha algun aspecte de la guia que caldria millorar?

11. Si és que sí, què canviaries o afegiries? (pregunta oberta)



