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RESUMO 

Observa-se que hoje, em dia, a busca e a vontade por uma alimentação e vida saudável tem crescido, porém, 
poucos ainda têm o conhecimento necessário para esse estilo de vida. A alimentação vem, cada vez mais, 
mostrando a sua importância em relação aos benefícios à saúde e diminuição de fatores de risco relacionados 
com patologias, em que a alimentação e uma reeducação alimentar diminui e previne doenças. O objetivo 
desta revisão bibliográfica, foi mostrar o quão vem crescendo e a importância dos nutracêuticos e alimentos 
funcionais, na prevenção de todos os tipos de câncer e outras DCNT, no qual os mesmos podem contribuir 
para uma vida com maior qualidade. Utilizando artigos que mostram a importância do hábito de uma 
alimentação saudável, alimentos que contenha bioativos que contribuam para a prevenção e tratamento de 
doenças crônicas não transmissíveis, em que os resultados tragam um conhecimento e experiências de 
pessoas que já utilizaram de alimentos funcionais e nutracêuticos, e onde esses estilos de vida, os bioativos 
contido na alimentação ou extraído de um alimento, contribuem para saúde, principalmente na área da 
oncologia. De acordo com as revisões de literatura e artigos, esses alimentos são indispensáveis, e que cada 
vez mais, há estudos que possam comprovar a eficácia dos mesmos, nessas doenças crônicas não 
transmissíveis, e a necessidade de conhecer mais sobre os bioativos contido nesses alimentos, quantidades 
recomendadas em cada caso, os procedimentos de ação, para que possam ser reconhecidas de fato e ser 
uma excelente opção para tratamento e prevenção dessas doenças. 
 

PALAVRAS CHAVE: Antioxidante; Prevenção; Nutrição; Saúde; Alimentação Saudável.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Considerado a segunda doença que mais causa morte no mundo, o câncer é 
responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018. Cerca de um terço dos casos de câncer 
se deve à aspectos comportamentais e alimentares inadequados, como o alto índice de 
massa corporal, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física e o uso de 
álcool e tabaco (SAMPAIO et al., 2012). Os alimentos funcionais são ricos em antioxidantes 
e ajudam na prevenção do envelhecimento e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
como o câncer. Sendo aqueles que quando consumidos tem uma ação benéfica além do 
nutricional, são alimentos comuns, mas que possui então uma ação maior na saúde. No 
entanto, alguns estudos mostram que frutas e hortaliças podem ser capazes de prevenir o 
câncer por conta dos inúmeros micronutrientes presentes (CARVALHO; MACHADO; 
MORETTI, 2006).  

Os nutracêuticos são produzidos através do alimento, mas podendo ser 
comercializado por meio de cápsulas, pó, comprimidos e etc. Assim, não fica relacionado 
diretamente com a comida, mas tem o mesmo benefício, são duas formas que vem 
crescendo muito no mercado, pois possui o esforço para a pesquisa, de descobrir mais 
propriedades do alimento e pela procura do consumidor. Foi estimado que uma parte das 
mortes por câncer nos países poderia ter sido evitado através da alimentação adequada. 
(GUL; SINGH; JABEEN, 2016). 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS   
 

Está sendo realizado o método de revisão bibliográfica, buscando-se artigos no 
Scielo, PubMed, Google Acadêmico, Medline, Inca (Instituto Nacional de Câncer) e Braspen 
(Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral).  
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Além disso, utilizando as palavras-chave: antioxidantes, prevenção, nutrição, saúde, 
alimentação saudável e os respectivos termos em inglês. A seleção dos artigos terá como 
critérios de inclusão: amostras contendo humanos em seus estudos; estudos nacionais e 
internacionais; artigos com publicação nos últimos cinco anos (2014-2019). 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O câncer é caracterizado por células que se multiplicam desordenadamente, 
podendo atingir órgãos e tecidos do corpo humano. Cada célula e parte do corpo denomina 
um tipo de câncer, podendo ser maligno ou benigno. Pode surgir de um fator genético, onde 
ocorre uma alteração e as células normais vão se transmutar para células cancerosas e 
também fator externo que pode influenciar com tabagismo, poluição, entre outros. A 
estimativa é que até 2029 tenha dobrado o número de casos novos de câncer, 
principalmente nos países em desenvolvimento (SANTOS, 2018). Nos dias de hoje, o 
câncer é uma das doenças mais frequentes no mundo, em algumas situações pode ser 
prevenido, e se já diagnosticado pode ser feito um tratamento curativo. Mas não se pode 
descartar a opção de um diagnóstico letal, necessitando de cuidados paliativos que faz 
parte de todos os níveis de saúde dando um maior conforto e qualidade de morte em 
determinados casos, porém, deve ser iniciado desde o primeiro diagnóstico e em todo o 
processo até o final. Focando nos fatores espirituais e psicossociais para que tenham um 
processo ativo enquanto estiver em vida, dando apoio tanto para o paciente quanto para a 
família, até o momento final de luto (MENDES; VASCONCELLOS, 2015). Os antioxidantes, 
se encontram em alguns nutrientes do alimento, com a função de reduzir a oxidação dos 
radicais livres, que causa danos no organismo podendo levar a várias doenças, pois ocorre 
o estresse oxidativo, prejuízo nas células e algumas alterações. Mesmo o organismo 
possuindo algumas enzimas como superóxido-dismutases, entre outras, que tem o 
benefício antioxidante para combater os radicais livres, não é o suficiente para acabar de 
vez com a produção do mesmo. Uma dieta equilibrada em antioxidantes auxilia na 
estabilidade do organismo, para que mantenha a oxidação reduzida. Além dos nutrientes, 
algumas vitaminas e minerais também possui a função de antioxidantes como magnésio, 
selênio, vitamina E e C. Houve um aumento do número de obesos, onde também propicia 
as chances de ter algumas patologias, dentre elas, diabetes e hipertensão, causando 
comorbidades que pode levar a óbito. Pressupomos que existem condições no obeso que 
se relaciona com o aumento de oxidação no organismo, trazendo malefícios para as 
células, pois com a obesidade há uma considerável alteração no organismo, como por 
exemplo, peroxidação lipídica, que pode produzir radicais livres prejudicando ainda mais a 
saúde, ainda que, com a obesidade ocorre a redução de enzimas chamadas citoprotetoras 
que também causa malefício às células e futuramente a desenvolver doenças crônicas não 
transmissíveis, como câncer, hipertensão, entre outras (TURECK et al. 2017). Os alimentos 
funcionais vêm sendo conhecido, aceito e usado por muitas pessoas, os alimentos passam 
a ter o nome funcional ganhando um novo significado, no qual os alimentos trazem muito 
mais que apenas energia e nutrientes. O interesse em cuidar da saúde e a busca de 
alimentos que possam contribuir para uma vida saudável, crescem constantemente, assim 
como o interesse por alimentos que contenham componentes que agem fisiologicamente, 
e biologicamente em nosso metabolismo, proporcionando benefícios ao organismo e ao 
corpo (PERIN; ZANARDO, 2013). Os alimentos ou ingredientes funcionais são 
conceituados de acordo com cada legislação e estudo cientifico  de cada país, no caso do 
Brasil, a legislação da Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais (SBAF) é considerado 
um alimento funcional ou ingrediente, todo aquele que contribui beneficamente dentro do 
estado fisiológico e metabólico para a saúde e que não tem a necessidade de uma 
intervenção médica, porém, deve-se ter estudos científicos que comprovam o benefício à 
saúde e à relação de melhora e prevenção em doenças. (SALGADO, 2018). Neste caso, 
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compreende-se que, uma alimentação equilibrada, consegue exercer o papel de fornecer 
nutrientes essenciais, e dando a devida importância aos alimentos funcionais que mostram 
os efeitos benéficos fisiológicos, adiando e prevenindo doenças crônicas não transmissíveis 
como o câncer, dente outras (PADILHA; PINHEIRO, 2004). 

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Cada vez mais estudos e pesquisas mostram o quanto é necessária uma 
alimentação equilibrada, por meio dos nutrientes que consumimos e dos antioxidantes, pois 
fazem com que o corpo tenha uma melhor resposta, criando anticorpos para combater os 
patógenos e ajudando no aumento da imunidade. Por isso a alimentação tem um papel 
importantíssimo no organismo, há uma grande influência de modo positivo para que cada 
vez mais as pessoas cuidem da saúde, é possível prevenir um câncer, mas são muitos 
fatores envolvidos.  

Outros estudos mostram a realidade de um paciente com câncer, seja de esôfago, 
de mama, próstata, entre outros, no fim, a condição é basicamente a mesma, sendo 
necessário um tratamento adequado para a situação e uma intervenção nutricional para 
que o estado do paciente não se agrave ainda mais, concluindo que todos exercendo seu 
papel de saber que deve ter uma alimentação adequada em todos os aspectos, a incidência 
de ter doenças irá diminuir. Os alimentos funcionais e nutracêuticos foram considerados de 
grande importância para as DCNT quando o Comitê de Alimento e Nutrição do Instituto 
Internacional de Medicina comprovaram que além de fornecer energia e nutrientes 
essenciais, são alimentos que também tem compostos não nutricionais que contribuem 
para efeitos benéficos em nosso sistema fisiológicos. Os nutracêuticos e alimentos 
funcionais diminuem a função das morbidades crônicas e ajudam na saúde física, porém, 
foram avaliados como qualquer ingrediente ou alimento que, além dos nutrientes que já 
contém neles, exercem também função metabólica e fisiológica. 

 
REFERÊNCIAS 

GUL, Khalid; SINGH, Ak; JABEEN, Rifat. Nutracêuticos e alimentos funcionais: os 
alimentos para o mundo futuro: 2016. 10 f. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1080/10408398.2014.903384>. Acesso em: 28 mar. 2019 

MENDES, Ernani Costa; VASCONCELLOS, Luiz Carlos Fadel de. Cuidados paliativos no 
câncer e os princípios doutrinários do SUS. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 39, n. 106, 
p.881-892, set. 2015. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39n106/0103-1104-
sdeb-39-106-00881.pdf> 

PADILHA, Patrícia de Carvalho; PINHEIRO, Rosilene de Lima. O Papel dos Alimentos 
Funcionais na Prevenção e Controle do Câncer de Mama: Alimentos Funcionais no 
Câncer de Mama. 2004. 10 f. Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2004. Disponível 
em: <www1.inca.gov.br/rbc/n_50/v03/pdf/REVISAO3.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2019. 

PERIN; ZANARDO, L.; V.P.S. ALIMENTOS FUNCIONAIS: UMA POSSÍVEL PROTEÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER: Functional foods: a possible protection 
against the development of cancer. 2013. 10 f. 2013. Disponível em: 
<www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/137_329.pdf>. Acesso em: 31 maio 2019. 

PGB, Carvalho; CMM, Machado; CL, Moretti. Hortaliças como alimentos 
funcionais. 2006. 8 f. 2006. Cap. 24. Disponível em: 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/23645/1/carvalho-hortalicas.pdf>. 
Acesso em: 30 mar. 2019. 

SANTOS, Marceli de Oliveira. Estimativa 2018: Incidência de Câncer no Brasil. Revista 
Brasileira de Cancerologia, Rio de Janeiro, v. 64, n. 1, p.119-120, maio 2018. Disponível 
em:< https://www.inca.gov.br/> 

SALGADO, Jocelem. Alimentos funcionais. São Paulo: Oficina de Texto, 2018. 258 p. 

SAMPAIO, Helena Alves de Carvalho et al. Consumo alimentar de mulheres 
sobreviventes de câncer de mama: análise em dois períodos de tempo. Campinas: 
Revista de Nutrição, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rn/v25n5/a05.pdf>. 
Acesso em: 28 maio 2019. 

TURECK, Camila et al. Avaliação da ingestão de nutrientes antioxidantes pela população 
brasileira e sua relação com o estado nutricional. Rev Bras Epidemiol, v. 1, n. 20, p.30-42, 
mar. 2017. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-
790X2017000100030&script=sci_abstract&tlng=pt > 


