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Riscos quantificados

Fonte: World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research, Food Nutrition, Phys ical 

Activity and the Prevention of Cancer: A G lobal Perspective

Mais de um terço das 

mortes por câncer no 
mundo podem ser atribuídas 

a nove fatores de risco 
potencialmente 

modificáveis ( tabagismo, 
consumo de álcool, baixo 

consumo de frutas, legumes 
e verduras, inatividade f ísica, 

sobrepeso e obesidade, 
fumaça proveniente da 

queima de combustíveis 
sólidos em ambientes 

fechados, poluição urbana 

do ar, sexo sem proteção e 
injeções contaminadas em 

unidades de saúde). 

Danaei e cols .

•Gêmeos geneticamente idênticos não compartilham risco 
de contrair câncer (Karolinska, Suécia)
•Filhos adotados tem as taxas de seus pais adotivos, e não 
biológicos. 
•Morte de pai adotivo multiplica por 5 a chance de morte 
do f ilho.
New England Journal, 1988.
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Epigenética

• o epigenoma pode ser modificado 

• modificações ocorrem por meio 

de drogas, dieta ou exposições 

ambientais.

• modificações epigenéticas ocorrem durante o desenvolvimento de células 
embrionárias primordiais e primitivas

• modificações epigenéticas da “vida posterior” em resposta à intervenção 

dietética 

A diagrammatic representation of the extent and type of epigenetic modifications that promote 
cancer risk and/or progression, and the modifiable (in green ovals) and non-modifiable (in red 

ovals) factors that may influence these epigenetic modifications.
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Densidade Nutricional
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Condimentos e ervas: inibição da angiogênese

Os flavonóides inibem o mecanismo essencial à angiogênese

das células cancerosas, isto é, o mecanismo necessário à 

formação de novos vasos sanguíneos que alimentam as 

células cancerosas    (Béliveau, 2005)

tomilho

hortelã

alecrim

sálvia

manjericão

orégano

salsa

aipo

Medicação 
anti leucemia

Fonte:Chemoprevention of 7,12-dimethylbens[a]a nth racen e-ind uced mammary carcinogenesis in rat

By the combined actions of selenium, magnesium, ascorbic acid and retinyl acetate. Japaneses journal

of cancer research, 1990.

Ação combinada:

•Selênio (legumes e 

cereais orgânicos)

•Magnésio 

(oleaginosos e 

cereais integrais)

•Vitamina C (legumes 

verdes e cítricos)

•Vitamina A (ovos e 

legumes orgânicos.)

Efeito da Sinergia
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Dieta Mediterrânea

• Os autores reuniram dados de 83 diferentes estudos dietéticos 
(com mais de 2.100.000 pacientes)

• 1) A MORTE DO CÂNCER DIMINUI quando os participantes aderem 
à Dieta Mediterrânea nos níveis mais altos (Risco Relativo: 0,86)

• 2) A Dieta Mediterrânea teve um efeito significativo na prevenção 
dos cânceres da mama, cólon, biliar, gástrico, do fígado e da cabeça 
e pescoço, quando seguidos ao mais alto nível.

• 3) A Dieta Mediterrânea teve alguma associação na prevenção de 
câncer de endométrio, esôfago, linfoma, ovário e pâncreas quando 
acompanhada nos níveis mais altos.

“A quimioprevençãopor intermédio de 
ingredientes fitoquímicos comestíveis é 

doravante considerada um enfoque 
simultaneamente adotável, facilmente 

aplicável, aceitável e acessível para o controle 
e a gestão do câncer.”

Surth Y-J. Cancer chemopreventionwith dietary phytochemicals. NatureRewiews Cancer 2003: 3(10);768-80.
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• adrianazadrozny@gmail.com

• facebook: Adriana Zadrozny Nutrição Anticâncer


