
29/10/2018

1

XENOBIÓTICOS E SUA 
RELAÇÃO COM O CÂNCER

Nutricionista Luísa Wolpe Simas

Xenobióticos 

Disruptores

endócrinos

São compostos químicos estranhos a um
organismo ou sistema biológico.

XENOBIÓTICO

ATIVAÇÃO DE LINFÓCITOS

QUÍMICOS QUE 

DESTROEM O 

METABOLISMO
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Mecanismo de ação dos desreguladores endócrinos:

 Um disruptor endócrino pode imitar hormônios naturais
no corpo, como estrógenos ou andrógenos, mas
também hormônios da tireóide. Pode bloquear a
interação de hormonios naturais com o seu receptor,
alterando seu metabolismo in vivo.

 Substâncias químicas que bloqueiam ou antagonizam
hormônios são anti-estrogênios e anti-andrógenos. Ao
interferir com o sistema endócrino do corpo, produz
desenvolvimento adverso, reprodutivo, neurológico, e
efeitos imunes em seres humanos e animais.

Origem dos desreguladores endócrinos:

 Uma ampla gama de substâncias, tanto naturais
(hormônios, fitoestrogênios como genisteína) e os
sintéticos, podem causar desregulação endócrina, incluindo
produtos farmacêuticos, dioxinas e compostos semelhantes
a dioxinas, policlorados bifenilos, DDT e outros pesticidas e
plastificantes como o bisfenol A
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Os DEs exercem os seus efeitos tanto no receptor como 
nos níveis metabólicos.

Os DEs podem atuar através de receptores de
membrana esteróides não nucleares e
receptores não esteróides, tais como os da
serotonina, dopamina e noradrenalina, que são
encontrados no sistema nervoso central.

As exposições alimentares em adultos foram 
estimadas em até 1,5 μg / kg de peso corporal / 

dia.

Existem algumas evidências de que, quando o 
BPA é administrado a ratas prenhas, a prole 
feminina subsequente tem uma incidência 
maior de câncer de mama do que quando 

exposta ao carcinógeno dimetilbenzantraceno

Principais órgãos afetados por 

desreguladores endócrinos em 

mulheres.
• Desreguladores endóc rinos são componentes naturais ou sin téticos

que interagem com a ação endócrina endógena

• O fre quente uso de produ tos com esses desregulado res contam ina o
solo, água e alimentos

• Estão envolvidos co m a alteração do perío do de pube rdade em

humanos

• Em ho mens, os de sregu ladore s po dem afe tar a pro dução de
testosterona na fase pubertária

Esses compostos podem alterar o desenvolv imento

intrauterino, resultando em efeitos irreversív eis e
podendo causar ef eitos transgeracionais

Desreguladores endócrinos podem ser os causadores

de grande parte dos distúrbios reprodutivos em seres

humanos

Desreguladores endócrinos perturbam o

desenv olv imento reprodutivo e a f ertilidade



29/10/2018

4

Nos testículos:

Nos ov ários:

Efeitos causados pelos desreguladores endócrinos no 

sistema reprodutor

os EDCs têm sido associados a doenças crônicas em mulheres, especialmente 
endometriose, síndrome dos ov ários policísticos, câncer de mama, 

doença cardíaca e até obesidade

os EDCs també m d emonstraram causar efeitos prejudiciais à saú de nos
homens, tais como: contagem de espermatozoides

 BPA 

classificado como um est rogênio a mbiental. É u m não -esteróide,

que ent ra no co rpo at ra vés d a ingestão ou adsorção, ligam-se a
receptores de estro gênio (ER) e mimeti zar ati vidades

estrogênicas

Nos últimos anos, houve um declínio na fertilidade
entre homens e mulheres.

 Bisfenol (BPA)

- O BPA pode estar associada a deficiências reprodutivas, como
alterações morfológicas e espermatogênese problemática, efeitos
neurológicos, alterações no peso corporal normal, e efeitos
carcinogênicos.

- Infertilidade masculina, câncer do sistema reprodutivo, síndrome do
ovário policístico, diabetes, e comportamento problemático em crianças

Os afro -ame ricanos têm níveis mais elevados de

parabe nos e ftalatos, produtos quí micos que são

ingredientes com uns em produtos d e cuidados

pessoais, em amostras urinárias

Nos Estados Unidos, os a fro -ame ricanos relata m utilizar muito mais
produtos d e cuidado pessoal e m compa ração com os brancos, p ortan to,
estão em maior risco para qualquer possível efeito adverso para a saúde

Consequentemente
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 Parabenos

- A concentração urinária em mulheres foi duas vezes maior do que nos homens.

- Exibem atividade de desregulação endócrina tanto in vitro e in vivo

- Existem evidências que mostram que esses efeitos endócrinos produtos químicos
podem causar danos ao DNA e afetar função mitocondrial.

- Sua capacidade de aumentar a proliferação de células de câncer de mama
humano foi confirmada in vitro

 Ftalatos

- Possui potencial de desregulação endócrina

- Exposição pré-natal e infantil, e através do leite materno pode estar associada a 
efeitos mentais e comportamentais, como:

• Índices mais baixos de QI
• Hiperatividade
• Problemas de atenção
• Problemas sociais comunicação.

- Baixa qualidade espermática, diminuição das concentrações de hormônios 
sexuais e tireoidianos, puberdade precoce, obesidade, câncer de mama. 

 Triclosan

Ficou comprovado que o triclosan pode afetar concentração de hormônios 
tireoidianos em ratos jovens do sexo masculino 

 8 produtos cosméticos com parabenos testados: seis apresentaram 

atividade estrogênica

Crianças em fase de desenvolvimento = baixos níveis de estrógeno:

 Desenvolvimento sexual feminino prematuro

 Ginecomastia em meninos

Exposição a parabenos = riscos maiores de:

 Alterações no ciclo menstrual

 Fertilidade

 Cânceres de origem hormonal

Parabenos v.o. alteraram: Peso de ovários,
glândula supra-renal, tiróide, fígado e rins das
cobaias na pré-puberdade e influenciaram no
início da puberdade e duração da maturação
sexual

Anormalidades histopatológicas nos órgãos
reprodutivos:

Ovários: ↓ corpo lúteo, ↑ do número de
cistos foliculares,↓ espessura do
epitélio folicular, hipertrofia miometrial

Benzilparabeno: 
 Pequena dose já é capaz de causar efeitos estrogênicos
 Se encaixa no receptor de estrogênio

Administração intragástrica = ↑ do peso uterino dos animais de
experimentação

Os pesos relativos de uterinos aumentaram significativamente
quando o BZP foi administrado intragastricamente em doses
de 0,16 mg / kg / dia e superiores
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Comparação da af inidade de ligação relativ a aos receptores

de estrogênio de células de câncer de mama 5
 p

a
ra

b
e
n
o
s

+
 u

ti
liz

a
d
o
s
 

Célula
epitelial
da mama

Desregula o metabolismo
energético

resistência a
Morte celular

evita o crescimento 
de supressores

Sustentando
a proliferação

invasão e 
metástase

replicativo 
imortalidade

Induz a
angiogênese

Evita a imune destruição

Instabilidade de genoma

promoção de tumores
inflamados

 estudos têm encont rado alguma fo rma de para benos n a
urina em até 99% das pessoas em nos EUA

Cosméticos contendo óleo mineral podem contribuir para a
artrite reumatóide, principalmente em indivíduos que:

 Possuem genótipos específicos que lev am à predisposição.

 São expostos simultaneamente a outros agentes ambientais

que induzem artrite reumatoide.

8 animais testados com óleo 
mineral v ia tópica → 5 
desenv olv eram Artrite 

Reumatóide
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 Propilenoglicol é o alérgeno mais comum encontrado em

corticoesteróides tópicos

Reações cutâneas causadas pelo propilenoglicol:

 Dermatite de contato irritativa

 Dermatite de contato alérgica

 Urticária de contato não-imunológica

 Irritação subjetiv a

Os obesogénios são uma subclasse de produtos químicos
de desregulação endócrina (EDCs) que podem predispor
os indiv íduos para o desenv olvimento da obesidade

A hipótese do obesogénio fornece um meio para a
prev enção da obesidade reduzir a exposição a EDCs
durante o desenv olvimento inicial

Induz os adipócitos na diferenciação e
expressão dos genes env olvidos na
adipogênese por v ários mecanismos.

As possív eis causas do câncer de mama são:

predisposição genética
 terapia de reposição hormonal a longo prazo
Álcool
poluição ambiental 
estilo de v ida moderno

xenoestrogênios

Alguns deles mostrara m resulta r em da nos ao DNA
em células epiteliais mamá rias huma nas e animais
e, portant o, têm o pot encial de gera r instabilidade

genômica no tecido mamário.

A exposição a longo prazo (20 semanas) metilparabeno, n-
propilparabeno ou n-butilparabeno podem aumentar as
propriedades migratórias e invasivas dos células de câncer de
mama in vitro.
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Os xenoest rógenos são compostos sintéticos capazes de au menta r a
síntese do estrógeno end ógeno ou dese mpenh ar funções semelhantes
ao mesmo

Em um estudo realizado durante 21 anos com mulheres acometidas por 
câncer de mama, observou-se que:

 a região de maior incidência da patologia foi o quadrante superior, local de 
grande aplicação de produtos cosméticos

Atividade estrogênica e/ou genotóxica.

Nos cosméticos, os principais componentes  xenoestrógenos são:

sais de alumínio (presentes em antiperspirantes)
 triclosan (desodorantes, conservantes)
 f ragrâncias sintéticas
parabenos (conserv antes)

FILTROS 

SOLARES COM 

BASES 

BIOCOMPATÍVEIS

.

GUIMARÃES, J. R. F. Disruptores endócrinos no meio ambiente: um problema de saúde 

pública e ocupacional. Disponível em: bvsms.saude.gov.br/bvs/tr abal hado r/pd f/text o_dis rupt ores. pdf
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Verificou se estratégias de prevenção podem ajudar a eliminar BPA e di (2 -

etilhexil) ftalato (DEHP) no organismo de pessoas.

Cinco famílias comiam alimentos frescos e orgânicos exclusivamente durante 

3 dias, ao mesmo tempo evitaram a utilização de plástico em garrafas de 

água. 

Após este detox, média dos participantes concentrações urinárias de BPA e 

DEHP diminuiu em 66% e 53-56%, respectivamente.

Meia vida do BPA e FTALATOS no organismo é de 12 horas. 

Rudel RA, Gray JM, Engel CL et al., (2011) Food packaging and bisphenol A and 

Bis(2-ethyhexyl) phthalate exposure: finding from a dietary intervention. Environ 

Health Perspect 119, 914–920.

Maquiagens e cosméticos

Instagram: @luwolpenutricionista

Facebook: /luisa.simas

E-mail: luisa.fies@hotmail.com

MUITO OBRIGADO!!!


