REcOMENDAÇÕES PARA A PREVENÇÃO DO cANcRO
DESENVOlVIMENtO DO cANcRO
O desenvolvimento do cancro pode demorar anos, estando
envolvidos múltiplos factores. Algumas pessoas desenvolvem
mais facilmente um particular tipo de cancro devido a factores
genéticos. Os factores ambientais afectam, em vários graus, o
desenvolvimento de certos tipos de cancro. Em outros casos,
este é relacionado com factores hormonais, como no cancro
da mama.1 Muitos factores de risco podem ser evitados; ou‑
tros, como os genéticos, não.
O envelhecimento é um factor de risco para o cancro. Este
pode surgir em todas as idades, mas na maioria dos casos
ocorre em pessoas com mais de 65 anos.2
O tabaco é a principal causa prevenível de cancro,2‑4 responsável
pela maioria das mortes por cancro do pulmão, e cerca de um
terço da mortalidade por cancro nos países desenvolvidos.3‑5
Outros tipos de cancro têm sido associados ao tabagismo:
laringe, faringe, boca, esófago, garganta, bexiga,2,5,6 rim, estô‑
mago, pâncreas ou colo do útero.2,5
A radiação ultravioleta proveniente do sol, de lâmpadas sola‑
res e de câmaras de bronzeamento, provoca envelhecimento
precoce da pele e alterações que podem originar cancro de
pele.2,7 Existe maior predisposição em pessoas que passaram
muito tempo ao sol ou sofreram queimaduras solares e nos
que têm pele, cabelos e olhos claros, um familiar com cancro
da pele ou mais de 50 anos.7 A crescente exposição ao sol tem
duplicado os casos de melanoma.4
Os indivíduos expostos a radiação ionizante mostram um ris‑
co aumentado de cancro, especialmente leucemia e cancro da
tiróide, mama, pulmão ou estômago. O risco dos procedimen‑
tos médicos (raios‑X de baixa dose) é extremamente pequeno.
Na radioterapia é ligeiramente maior mas, quase sempre, o
benefício é superior.2
A exposição laboral ou ambiental a determinados produtos
químicos pode causar, por exemplo, cancro de pulmão (amian‑
to),6,8 cancro da pele, do pulmão, do fígado e da bexiga (arsé‑
nico).8 O risco é maior na exposição prolongada2 e nos fuma‑
dores.8 Determinados vírus e bactérias podem ser um factor
de risco: a infecção por vírus do papiloma humano é a prin‑
cipal causa de cancro do colo do útero; o cancro do fígado
pode desenvolver‑se anos depois de uma hepatite � ou C; a
infecção com vírus da imunodeficiência humana implica maior
risco de linfoma e sarcoma de �aposi; o vírus de Epstein‑�arr
associa‑se a um risco aumentado de linfoma; a bactéria Helicobacter pylori pode causar úlceras de estômago e cancro do
estômago e linfoma.
Alguns estudos mostram que o tratamento com hormonas
(estrogénio ou estrogénio com progesterona) para sintomas
da menopausa pode aumentar o risco de cancro da mama.2
Os comportamentos e práticas sexuais também podem influir.
O cancro do colo do útero é mais frequente nas mulheres com

relações sexuais precoces e numerosos parceiros; aumenta o
risco de infecção, que pode ser a base do cancro.8
A relação entre consumo de álcool e risco de cancro está bem
estabelecida.9 O álcool é a causa mais frequente de cancro
de fígado e pode aumentar o risco de cancro da boca, da gar‑
ganta (faringe e laringe), do esófago,1,3,9,10 da mama, e colo‑
‑rectal.1,3,9 Dados mais limitados no caso do cancro pancreá‑
tico,3 e da próstata.9 �eralmente, o risco é mais elevado nos
fumadores.2‑4
A obesidade envolve um pequeno, mas real, aumento de ris‑
co e de mortalidade por cancro.9 �em sido relacionada com o
cancro colo‑rectal, da mama (na pós‑menopausa),1,3,4,8 do en‑
dométrio, do rim e com o adenocarcinoma do esófago. Pode
também associar‑se com o cancro de pâncreas e da bexiga,1,3
hepático, linfoma não �odgkin, mieloma múltiplo, cancro cervi‑
cal, de ovário e da próstata.3
�á alguns dados que mostram relação com a dieta. A carne,
especialmente a vermelha e processada, tem sido suspeita de
contribuir para a carcinogénese.1,9,10 Contudo, no caso do can‑
cro colo‑rectal e da próstata, algumas revisões sistemáticas
e meta‑análises não o certificam. Estudos caso‑controlo rela‑
cionaram o consumo de carne com o cancro da mama, mas
a maior parte dos estudos de coorte não o tem confirmado.
Em relação com a ingestão de gorduras, em muitos estudos
observacionais, após ajuste das calorias totais, desaparece a
relação com o cancro colo‑rectal e vários estudos não encon‑
tram relação com o cancro da próstata. Os estudos acerca da
redução de risco de cancro da mama com dietas baixas em
gorduras não têm sido concordantes; pode correlacionar‑se,
na medida em que a gordura contribui para a obesidade, mas
não há provas de que seja um factor de risco per se.9 Fritar ou
grelhar a carne a alta temperatura cria compostos que podem
ser carcinogénicos.3 Dietas com grandes quantidades de ali‑
mentos conservados em sal envolvem um risco aumentado de
cancro, por exemplo de estômago. A interacção dos nitritos,
presentes em vegetais e enchidos, com aminas dos alimentos
pode formar nitrosaminas cancerígenas.3,10
Recentemente, no estudo multicêntrico European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) realizado em
10 países europeus, o cancro de estômago foi inversamente
associado com alta concentração plasmática de vitamina C,
alguns carotenóides, retinol e alfatocoferol, alta ingestão de
fibra e dieta mediterrânea, enquanto a carne vermelha e pro‑
cessada se associou com aumento de risco. Uma alta ingestão
de fibra, peixe, cálcio e vitamina D plasmática associou‑se com
menor risco de cancro colo‑rectal, enquanto a carne vermelha e
processada, o álcool, o índice de massa corporal (IMC) elevado
e a obesidade abdominal se relacionaram com risco aumenta‑
do. Uma alta ingestão de frutos e vitaminas em fumadores foi
associada com um menor risco de cancro de pulmão. As gordu‑

ficha técnica
ras saturadas e o álcool associaram‑se com risco aumentado
de cancro da mama; em mulheres pós‑menopáusicas, o IMC
foi positivamente associado com aumento de risco de cancro
da mama e a actividade física mostrou uma associação nega‑
tiva. Alta ingestão de proteína láctea e de cálcio proveniente
de lácteos associou‑se com um risco aumentado de cancro da
próstata.11
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
A prevenção primária, realizada através de campanhas informa‑
tivas, tenta evitar o surgimento de uma patologia. A prevenção
secundária dirige‑se aos indivíduos com algum risco.8 O rastreio
do cancro permite o diagnóstico precoce com o objectivo de re‑
duzir a mortalidade e, nalguns casos, a incidência. Os programas
de rastreio do cancro do colo do útero (citologia cervico‑vaginal),
da mama (mamografia) e colo‑rectal (pesquisa de sangue oculto
nas fezes) reduzem as taxas de mortalidade.12
Muitos casos de cancro podem ser prevenidos através de al‑
terações no estilo de vida5,6 e com a prevenção da exposição
a agentes cancerígenos ambientais.4 Algumas medidas reco‑
mendadas para redução do risco de cancro são:
EDucAÇÃO NutRIcIONAl

A relação entre nutrientes e cancro é difícil de estudar.1,13 A
maioria do conhecimento disponível procede de estudos epi‑
demiológicos, com resultados nem sempre concordantes.13 Os
estilos de vida podem ser um factor de confusão na investiga‑
ção.9 Os estudos mais antigos, caso‑controlo e de coorte, en‑
contraram associação entre dietas ricas em vegetais e frutos
e a redução do risco de alguns tipos de cancro. Estudos mais
recentes e prospectivos, geralmente mais credíveis, encontram
resultados diferentes;5,9 se é que o consumo de vegetais e fru‑
tos tem algum papel, será marginal.9 Não se espera que tenha
grande impacto, pelo menos em populações bem nutridas.9
Recentes estudos sugerem que o consumo de fibra procedente dos alimentos se associa com uma redução de risco de
alguns tipos de cancro,3 especialmente gastrointestinais.3,4 O
benefício poderia derivar de outros componentes dos alimen‑
tos ricos em fibra, pelo que se recomenda o consumo destes
alimentos, como cereais integrais ou feijão, mais do que de
suplementos de fibra.3
A suspeita existente sobre a relação do consumo de café com
o aumento de risco de cancro pancreático3,10 não foi confirmada
em estudos recentes.3 Uma meta‑análise de estudos de coorte
prospectivos sugere que o café não tem efeitos nocivos e, pelo
contrário, poderia ter uma associação inversa com alguns tipos
de cancro.14 Os poucos estudos existentes não têm confirmado
a redução do risco de cancro com o consumo de chá verde, que
tinha sido previamente relatada. Contudo, não pode ser excluído
um efeito indirecto pelo suposto efeito na diminuição de peso.
Os eventuais efeitos do chá verde ou do café serão pequenos e
difíceis de determinar em estudos epidemiológicos.9
A incidência e progressão do cancro parecem ser influenciadas,
mais do que por constituintes específicos da dieta, pelo consu‑
mo de calorias totais.9 Alcançar e manter um peso saudável,
com actividade física regular e limitação de alimentos calóri‑
cos, poderia prevenir vários tipos de cancro.1,3,7,9
Deve limitar‑se o consumo de álcool:6,8 não mais que duas be‑
bidas alcoólicas por dia nos homens,2,3,8 e não mais do que
uma nas mulheres (pelo menor tamanho corporal e reduzido
metabolismo de álcool).3
Existe um consenso geral sobre que uma alimentação saudável deverá incluir alimentos ricos em fibra, vitaminas e minerais,
vegetais e frutos variados.2,3,9,15 Deve reduzir‑se o consumo de
carne processada ou vermelha,1,3,9 de alimentos conservados
em sal10 e limitar a sobrealimentação.9
Os níveis de antioxidantes, como vitamina E ou betacaroteno,
têm sido associados com um menor risco de cancro. No entan‑

to, estudos realizados com suplementos não têm confirmado
este efeito e, em alguns casos, sugerem danos. Por exemplo,
estudos epidemiológicos apontavam um menor risco de cancro
de pulmão com a ingestão de alimentos ricos em betacaroteno.3
Contudo, não foi confirmado em dois ensaios com suplementos
em altas doses e, inclusivamente, no caso da administração em
fumadores, aumentou o risco de cancro de pulmão.3,5 O betaca‑
roteno poderia ser só um marcador para outro factor benéfico
dos alimentos. A redução do risco de cancro relacionada com o
consumo de alimentos ricos em vitamina C, não tem sido confir‑
mada nos poucos estudos em que esta foi administrada como
suplemento.3 O potencial benefício da vitamina D terá de ser
confirmado ou refutado por estudos adicionais.9 Os alimentos
são a melhor fonte de vitaminas e minerais,3,10 não existindo
actualmente bases científicas que justifiquem o uso de suplementos na prevenção do cancro.3,9,10
PROMOÇÃO DA ActIVIDADE fíSIcA

A actividade física, além de outros benefícios, é importante
para controlo de peso. A actividade física tem sido associada
com redução do risco de cancro de cólon e é sugerido o efei‑
to também no cancro da mama, endométrio ou próstata.3‑5,13
Deve ser incentivada a prática de actividade física moderada,
com um mínimo de meia hora de marcha por dia,3,6,13 a maior
parte dos dias da semana.2,13
cOMbAtE AO tAbAgISMO

Deixar de fumar é importante,1,4 mesmo para quem fumou du‑
rante anos. Com a paragem diminui o risco de cancro, mas
este é geralmente menor nos indivíduos que nunca fumaram.2
PROtEcÇÃO SOlAR

Para prevenir o cancro da pele deve moderar‑se a exposição ao
sol4,7 e usar protecção solar desde a infância, já que o impacto
solar é cumulativo. Deve‑se evitar a exposição nos períodos
de maior risco e usar roupas que protejam a pele.7 Proteger‑
‑se igualmente da radiação ultravioleta reflectida pela areia,
água e neve. Não utilizar lâmpadas solares nem câmaras de
bronzeamento.2
Aurora Simón
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