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Não é preciso ser radical quando o obje-
tivo é a perda de peso ou o alcance de uma 
vida mais saudável. Há formas de adaptar a 
rotina e a alimentação, incluindo atividades 

físicas e ingerindo alimentos menos calóricos, 
sem sentir bruscamente o impacto destas 
mudanças. Confira algumas práticas fáceis e 
acessíveis para adotar no dia a dia:
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AAPECAN
A Associação de Apoio às Pessoas com Câncer (Aapecan) 

é sem fins lucrativos. A ideia de abrir uma entidade que 
apoiasse portadores de câncer surgiu em 2005, a partir de 
um grupo de voluntários que realizava atividades para a 
comunidade, como visitas em hospitais, bairros e associações 
beneficentes. Durante estas visitas, perceberam a dificuldade 
que enfrentavam as pessoas com câncer em terem todas 
as suas necessidades básicas atendidas, principalmente 
pós-internação, já que a continuidade do tratamento e dos 
suplementos necessários são de custo elevado.

Para falar sobre a associação e o trabalho dela, o Arauto 
Saúde desta semana entrevista a assistente social da Aape-
can, Cláudia Lunardi. Ela explica que o acolhimento ocorre, 
primeiramente, com cadastro, após a pessoa procurar a 
entidade. Depois, ela é direcionada para atendimento com 
ajuda psicológica, por exemplo, ou para rede socioassisten-
cial que se tem junto aos municípios atendidos pela Aapecan. 
A entidade fornece medicamentos, fraldas, alimentação, 
vale-transporte, entre outros. Ainda, tem casa de apoio em 
Santa Cruz para que a pessoa de outro município, durante o 
tratamento, possa ficar no local junto com um acompanhan-
te, tudo de forma gratuita. 

A Aapecan atende hoje, em média, 350 pessoas por mês, 
com 1.650 cadastrados que passaram por atendimento ou 
receberam algum tipo de auxílio. Para entrar em contato, o 
telefone é (51) 3056-9500. “Atendemos pacientes com todos 
os tipos de câncer, mas os de pulmão e mama têm os maiores 
índices. Porém, neste período recebemos bastante pessoas 
com câncer de esôfago, laringe e garganta”, fala.

ATUAÇÃO
A Aapecan atua em 14 unidades em todo o Estado. A Casa 

de Apoio em Santa Cruz tem abrangência de 23 cidades. “Na 
verdade, todos que precisam passar pelo Hospital Ana Nery, 
local referência para tratamento contra o câncer, podem 
buscar apoio na nossa casa”, explica. 

A casa funciona de segunda a sexta-feira, oferecendo aos 
hóspedes quatro refeições diárias que recebem suporte de 
nutrição, assistência social, psicológica, participação nas 
oficinas. A Casa de Apoio tem atendimento para pacientes 
e acompanhantes na rua Dorval Martins, 249. Disponibili-
za dormitórios para 32 pes-
soas, sendo 16 pacientes e 
16 acompanhantes oriundos 
de cidades da região do Vale 
do Rio Pardo, Vale do Jacuí e  
Centro-Serra.

OFERECIMENTO

1 TROQUE OS ALIMENTOS PELA 
VERSÃO INTEGRAL
Difíceis de serem eliminados das refeições, 

o pão, a massa e o arroz também podem 
ser encontrados na opção integral. Além da 
vantagem de continuar comendo estes ali-
mentos, as fibras que eles possuem aumentam 
a sensação de saciedade e colaboram para o 
funcionamento do intestino.

2 PROCURE INGERIR MENOS 
DOCES E REFRIGERANTES
Não precisa eliminar de vez aquele pedaço 

de torta ou aquele copo de refrigerante da sua 
vida. É só consumi-los de forma moderada e 
com menos frequência. Deixe de ingerir doces 
durante a semana e os coma com moderação 
no final de semana. Aos poucos seu corpo 
vai reconhecer os benefícios desta mudança 
e você deixará de sentir falta deles na sua 
rotina.

3 ADAPTE A ATIVIDADE FÍSICA
Se frequentar a academia e fazer muscula-

ção não é a sua praia, há outras práticas que 
podem ajudar na perda de peso e contribuir 
para o condicionamento físico. Caminhadas 
ao ar livre, são uma boa pedida. Além de 
respirar ar puro, esse tempo também serve 
para descansar a mente. Atividades em gru-
po, que muitas vezes mais parecem um hob-
by, são uma ótima opção. Invista no futebol 
ou no vôlei com os amigos e cuide do seu 
corpo enquanto se diverte.

4 APROVEITE O SEU TEMPO LIVRE 
PARA SE EXERCITAR
Não é preciso ter uma academia em casa 

para mexer o corpo. Existem diversos trei-
nos e exercícios que você pode fazer em casa, 
com objetos comuns. Trinta minutos por dia 
podem significar muito na sua saúde. Me-
lhor do que ficar sentado no sofá vendo TV, 
não achas?! Faça dessas práticas um hábito.

5 COMA COMIDA DE VERDADE
Diminua a ingestão de produtos indus-

trializados. Eles são ricos em sódio, gorduras 
trans e outras composições que não fazem 
bem ao nosso corpo. Crie o hábito de comer 
coisas naturais e orgânicas, como frutas, ver-
duras, legumes e grãos, seu corpo agradece. 
Outro vilão é  o álcool. Você não precisa cortar 
totalmente esse hábito da sua vida, mas limi-
tar, vai te ajudar a ser mais saudável.


