


Câncer: 
Mitos & Verdades



 14 milhões de casos de câncer e 8 milhões de mortes por câncer em todo o mundo a cada ano

 evidência esmagadora de que muitas malignidades são evitáveis

 Melhora de taxas de sobrevivência, mas mais de meio milhão de pessoas morrem de câncer a cada ano

nos Estados Unidos

 Câncer supera doenças cardiovasculares como a causa número um de morte nos EUA para menores de 

85 anos

Panorâma Epidemiológico

Torre LA, Bray F, Siegel RL, et al. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2015; 65:87.
Siegel R, Ward E, Brawley O, Jemal A. Cancer statistics, 2011: The impact of eliminating socioeconomic and racial disparities on premature cancer deaths. CA Cancer J Clin 2011; 61:212.



 O rastreamento detecta anormalidades antes de serem clinicamente aparentes, permitindo a 

intervenção antes do desenvolvimento do câncer, quando o tratamento é mais eficaz. 

 Estratégias de prevenção se concentram em modificar fatores de risco ambientais e de estilo de vida

promotores de câncer

 Estima-se que 50% dos casos de câncer é evitável

Estimativa de impacto de prevenção

Wolin KY, Carson K, Colditz GA. Obesity and cancer. Oncologist 2010; 15:556.
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 Vários fatores de risco para o câncer foram identificados

 Uso de tabaco, excesso de peso, dieta pobre em nutrientes de alto valor nutritivo e inatividade física são

responsáveis por dois terços de todos os casos de câncer nos Estados Unidos.

 Entretanto, nove fatores de risco foram identificados como a causa de 35% das mortes por câncer em todo

o mundo: tabagismo, uso de álcool, dieta pobre em frutas e vegetais, excesso de peso, sedentarismo, sexo

inseguro, poluição do ar urbano, uso de combustíveis sólidos e injeções contaminadas em ambientes de 

cuidados de saúde

Harvard Report on Cancer Prevention Volume 2: Prevention of Human Cancer. Cancer Causes and Control 1997; 8:S1.
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Arch Intern Med. 2009 Aug 10;169(15):1355-62.
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Tabagismo provoca cancer? 

 Metade de deles morrem de alguma doença relacionada ao tabaco e cada fumante perde em média13 anos

de vida

 30% de todos os cânceres letais nos EUA estão relacionados ao tabaco

 É fator de risco para câncer de pulmão, leucemia, cavidade oral, cavidade nasal, seios paranasais, 

nasofaringe, laringe, esôfago, pâncreas, fígado, estômago, colo de útero, rim, intestino grosso, bexiga e 

câncer de próstata, particularmente em afro-americanos 

 Ocorrem com charutos, cachimbos, tabaco sem fumaça e exposição à fumaça do tabaco ambiental

(fumaça).

Lung Cancer. 2004;45 Suppl 2:S3.
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 Mais de 60% dos adultos dos EUA não estão regularmente ativos (25% são totalmente sedentários). O 

sedentarismo está associado a 5% das mortes por câncer

 Para as pessoas que não fumam, o exercício físico é um dos fatores de risco modificáveis mais importantes

(juntamente com o controle do peso e alimentação)

 Atividade física foi associada com uma diminuição do risco de câncer de cólon, fígado, pâncreas e estômago. 

Os dados mais convincentes são em câncer de cólon e mama 

 Evidências limitadas sugerem que a atividade oferece alguma proteção contra o câncer endometrial e de 

próstata

sedentarismo provoca cancer? 

British Journal of Cancer (2009) 100, 611 – 616
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004;13(12):2187
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Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004;13(12):2187
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Mas….

Cent Eur J Public Health 2016; 24 (3): 245–247
Epidemiology. 2013 Jan;24(1):1722

Breast Cancer Res. 2009; 11(Suppl 3): S5.
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Gordura animal / colesterol

 A gordura tem sido extensivamente estudada como um possível fator que explica a variação nas taxas

de incidencia de cancer globalmente

 Nenhuma ligação clara foi encontrada entre a ingestão total de gordura e câncer de cólon ou de mama; 

os dados são um pouco mais convincentes para o câncer de próstata.

 No estudo Women's Health Initiative Dietary Modification Trial, o grupo intervenção, reduziu o percentual

de calorias consumidas como gordura (10,7% no ano 1, 8% no ano 6). Não houve diferença na

incidência de câncer colorretal durante 8,1 anos de acompanhamento. 

JAMA. 2006;295(6):643.



 A ingestão de grandes quantidades de ácido alfa-linoleico e baixas quantidades de ácido linoleico parecem

aumentar o risco de câncer de próstata; essa combinação é comum na carne vermelha e em alguns

produtos lácteos

 Ainda restam dúvidas se determinados tipos de gordura (gorduras saturadas, insaturadas ou trans) afetam

o risco de câncer de maneira diferente. 

 Um achado consistente nos estudos é que o excesso de calorias, de qualquer fonte, leva ao ganho de 

peso e ao aumento do risco de múltiplos cânceres

Gordura animal / colesterol

Ann Oncol. 2001;12(2):173
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001;10(1):3..
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Carne Vermelha

 Há uma relação dose-resposta com risco aumentado em 17% (IC 1,05-1,31) por 100 g/dia de carne 

vermelha e aumentado em 18% (IC95% 1,1-1,28) por 50g/dia de carne processada. 

 O trabalho concluiu que a evidência era suficiente para identificar carcinogenicidade para carne 

processada, mas limitada para a associação de consumo de carne vermelha e câncer. 

 Outro estudo com mais de 121.000 pessoas o consumo de carne vermelha também foi associado com 

um aumento do risco de mortalidade por câncer (HR 1.16, 95% CI 1.09-1.23)

Arch Intern Med. 2012;172(7):555-563.
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Laticinios

 A relação entre a ingestão de produtos lácteos e câncer de ovário e de mama é incerta

 A ingestão de produtos lacteos com baixo teor de gosdura e cancer colorretal é também controversa, 

mas com muitos dados apontam diminuição relativa de taxas de incidencia, mas ainda sem

comprovação cientifica. 

 Parece haver uma relação positiva com a alta ingestão de cácio e aumento na incidencia de neoplasia 

de próstata. 

Am J Clin Nutr. 2001;74(4):549.
J Natl Cancer Inst. 2002;94(6):437.



Açúcar

 A insulina e os fatores de crescimento semelhantes à insulina promovem a proliferação celular, e 

hipoteticamente, a hiperinsulinemia pode promover certos tipos de câncer

 Pacientes com diabetes têm dobro do risco de câncer de fígado, pâncreas e endométrio e um risco

ligeiramente maior de câncer de cólon, mama e bexiga. 

 o risco de câncer de próstata está diminuído em pacientes com cancer de prostata

J Natl Cancer Inst. 2003;95(12):914.
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Br J Cancer. 2011 Apr 26;104(9):1493-9.
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Infecções provocam cancer? 
Estima-se que 17% de todos os novos cânceres no mundo sejam causados por infecções

 Papilomavírus humano (HPV) com câncer de colo de útero e outras neoplasias anogenitais, bem como de células 

escamosas da cabeça e pescoço 

 Hepatite B (HBV) e C (HCV) com carcinoma hepatocelular

 Vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV-I) com leucemia de células T adultas

 Vírus da imunodeficiência humana (HIV-I) com sarcoma de Kaposi, bem como com linfoma não-Hodgkin e com múltiplas 

doenças malignas que definem a síndrome da imunodeficiência não adquirida (AIDS) 

 Herpes vírus humano 8 (HHV-8) com sarcoma de Kaposi e linfoma de efusão primária 

 Epstein-Barr vírus (EBV) com linfoma de Burkitt 

 A bactéria Helicobacter pylori com malignidades gastrointestinais, incluindo câncer gástrico e linfomas de tecido linfóide

associado à mucosa (MALT), fibrose hepática com colangiocarcinoma e carcinoma hepatocelular

American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2005. American Cancer Society, Atlanta, GA 2005.



Infecções provocam cancer? 



Estratégias de rastreio

 Exames preventivos – visam achar a doença antes dos sintomas.

 Precisam ser custo efetivos

 Vários ja testados – resultados que ainda não sabemos interpreter

 Overtreatment  



Câncer de mama e ovário

 Embora a maioria dos cânceres de mama e de ovário sejam esporádicos, aproximadamente 7% dos 

casos de câncer de mama e 15% dos casos de câncer de ovário são causados por variantes

patogênicas (genes BRCA1) ou 2 genes de suscetibilidade ao câncer de mama (BRCA2)

 indivíduos com história pessoal ou familiar de câncer de mama ou de ovário podem se beneficiar da 

avaliação genética para determinar o risco próprio e de seus familiares para cancer

J Clin Oncol. 2015;33(31):3660. Epub 2015 Aug 31
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Câncer de mama e ovário

 Câncer de mama feminino diagnosticado ≤50 anos

 Câncer da mama triplo-negativo (TNBC) diagnosticado ≤60 anos

 Dois ou mais cancros da mama primários

 Câncer de ovário ou de tuba de Falópio invasivo ou câncer peritoneal primário

 Câncer de mama masculino

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Genetic/Familial High-risk Assessment: Breast and Ovarian. Version 2.2019.



 Qualquer câncer associado a câncer de mamas e ovário hereditarios, independente da idade no 

diagnóstico, e de ascendência judaica de Ashkenazi (centro ou leste europeu)

 Câncer de mama e um parente com câncer de mama diagnosticado ≤50 anos ou câncer de ovário, ou dois

parentes com câncer de mama, próstata e / ou pancreático, diagnosticados em qualquer idade

 Câncer de próstata clinicamente localizado, metastático, regional ou de alto a muito alto risco

 Variante patogênica de BRCA identificada a partir da análise genômica do tumor, independentemente do 

tipo de tumor

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Genetic/Familial High-risk Assessment: Breast and Ovarian. Version 2.2019.



Câncer de mama e ovário

 2013: decisão de mastectomia radical para prevenção de neoplasia 

de mama

 Mãe da paciente faleceu aos 55 anos de cancer de mama

 BRCA1 deficiente

 Risco de 87% pre cirurgia para 5% após

 Atenção: o risco não é ZERO



Câncer de mama e ovário



Mitos e Verdades: Prevenção do Câncer

• Tabagismo provoca câncer

• Sedentarismo provoca câncer

• Tudo o que é bom de comer provoca câncer

• Infecções provocam câncer

• CA de mama e ovário podem ser hereditários
UpToDate, 2019. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/cancer-prevention. Acessado em 04 abril 2019.

https://www.uptodate.com/contents/cancer-prevention


Nove recomendações para Prevenção do Câncer

Evitar tabaco

Exercitar-se

Controlar peso

Alimentar-se bem

Moderar consumo álcool

Proteger-se de infecções

Proteger-se do sol

Realizar check-up

Aconselhamento genético

UpToDate, 2019. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/cancer-prevention. Acessado em 04 abril 2019.
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-câncer. Acessado em 04 abril 2019
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