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RESUMO 

Objetivo: Analisar os efeitos dos antioxidantes na prevenção do câncer em idosos. 

Métodos: Revisão Integrativa da Literatura, com busca realizada no PubMed entre 

agosto e setembro de 2015 e a partir dos Descritores Controlados em Ciências da Saúde 

(DeCS) “antioxidants and cancer”. Mediante os critérios de inclusão, a amostra resultou 

de dez artigos.  

Resultados: Os antioxidantes com maior destaque foram a vitamina C; a vitamina E; o 

selênio, a quercetina, o licopeno e o zinco. Conforme os estudos, tais substâncias podem 

reduzir os danos oxidativos no DNA e as mutações genéticas. Tais agentes oxidativos 

foram responsáveis pela diminuição do risco de câncer pancreático, da próstata, do cólon 

e do câncer gástrico. 

Conclusões: A ingestão de agentes oxidantes previne efeitos delérios no DNA, atuando 

como quimiopreventivos. Porém, tal atuação não é evidenciada quando já há um dano 

celular avançado. 

 

Palavras-chave: Câncer. Antioxidantes. Prevenção. Idosos. 

 

ABSTRACT 

Objective: To analyze the effects of antioxidants in preventing cancer in the elderly. 

Methods: Integrative literature review, with the PubMed search conducted between 

August and September 2015 and from theMedical Subject Headings(MESH) "antioxidants 

and cancer." Through the inclusion criteria, the sample resulted in ten articles. 
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Results: The antioxidants were most notably vitamin C; vitamin E; selenium, quercetin, 

lycopene and zinc. According to the studies, such substances may reduce oxidative DNA 

damage and gene mutations. Such oxidative agents were responsible for the decreased 

risk of pancreatic cancer, prostate, colon and gastric cancer.  

Conclusions: Intake of oxidizing agents prevents deleterious effects on DNA, acting as 

chemopreventive. However, such action is not shown when there is already an advanced 

cellular damage. 

 

Keywords: Cancer. Antioxidants. Prevention. Elderly. 

 

O número de pessoas idosas na população brasileira vem crescendo nas últimas 

décadas. Contribuíram para este cenário as estratégias de saúde pública (vacinação e 

saneamento básico, por exemplo) e também os avanços médico-tecnológicos. É estimado 

um aumento na proporção de idosos de 15 vezes até 2025. Esta elevação situará o país 

entre as nações com maior número de senis no mundo1. 

É preciso lembrar que o ser humano, na medida em que envelhece, torna-se mais 

susceptível a certas doenças, como o câncer, devido a alterações fisiológicas específicas 

do processo de envelhecimento. Conforme o Instituto Nacional de Câncer2 o 

envelhecimento traz mudanças celulares que contribuem para a suscetibilidade à 

transformação maligna. Esta particularidade aliada ao fato de as células dos idosos terem 

sido mais expostas devido ao tempo aos distintos fatores de risco para neoplasias, 

explica parcialmente o porquê de o câncer ser mais comum neste grupo etário. Os 

fatores de risco para o desenvolvimento dos cânceres denominam-se cancerígenos ou 

carcinógenos, os quais atuam alterando a estrutura genética do ácido desoxirribonucléico 

(DNA) das células.  

A carga do câncer continuará aumentando nos países em desenvolvimento e 

crescerá ainda mais em países desenvolvidos se medidas preventivas não forem 

amplamente aplicadas2. Diante dessa realidade, a ingestão de antioxidantes tem se 

mostrado eficaz no combate aos processos cancerígenos. Assim, há um crescente 

interesse nos potenciais efeitos preventivos de antioxidantes sobe o desenvolvimento de 

vários tipos de cânceres3-4. 

Os antioxidantes são definidos como compostos que podem combinar ou absorver 

o oxigênio, especialmente em estados ativados. Porém, um conceito mais completo seria 

a compreensão como compostos que podem absorver e deslocalizar elétrons livres de 

uma maneira que impede a formação de efeitos deletérios ao organismo5. 

Autores3-4,6-7 indicam que vitaminas e minerais antioxidantes tais como a vitamina 

C, a vitamina E, a quercetina, o selênio e o zinco podem reduzir os danos oxidativos no 

DNA. Dentre os tocoferóis, a vitamina E é o que possui maior bioatividade e tem sido um 

antioxidante celular fundamental que bloqueia especificamenteo dano às células 

resultantes da produção enzimática de óxido nítrico, que é um medidor de inflamação 

através dos seus produtos de oxidação6. 
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Diante da assertiva, objetivou-se com esta investigação analisar os efeitos dos 

antioxidantes na prevenção do câncer em idosos. Espera-se, portanto, indicar as 

implicações dos antioxidantes como possíveis compostos minimizadores do processo de 

envelhecimento natural das células atenuando, com isso, os riscos de neoplasias 

causadas por agentes oxidativos em pessoas nas mais diferentes fases da vida, 

principalmente, na senescência. 

 

2. Métodos 

 

Efetivou-se estudo baseado na Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que pode 

ser definida como “prática baseada em evidências e em uma abordagem que encoraja o 

desenvolvimento e/ou utilização de resultados de pesquisas na prática clínica”8:763. 

Partindo disso, foram seguidas as etapas que regem a RIL. Na primeira fase foi feita a 

identificação do tema e a questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa 

definindo-se, respectivamente, “antioxidantes na prevenção do câncer em idosos” e 

“quais os efeitos dos antioxidantes na prevenção do câncer em idosos?” 

Na segunda etapa foram estabelecidos os critérios para inclusão e exclusão: 

Descritores Controlados em Ciências da Saúde (DeCS) “antioxidants” e “cancer”, artigos 

publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português e espanhol, disponíveis 

na íntegra e/ou resumos; estudos realizados em humanos com idade maior de 65 anos. 

A base de dados utilizada para a busca da amostragem foi o PUBMED, um recurso livre 

criado e mantido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. A coleta de 

dados foi realizada entre agosto e setembro de 2015 e ao término da aplicação dos 

critérios outrora expostos, a amostra resultou de 10 artigos, como relatado no 

fluxograma 1. 

 

Fluxograma 1: Estudos selecionados segundo a base de dados 

 
Fonte: Autoria própria, 2015. 

 



21 

Journal of Medicine and Health Promotion. 2016; 1(1):18-26. 

 

 

 

Já na terceira etapa foram feitas as definições dos dados a serem selecionados 

nos estudos e a categorização dos estudos (impactos dos antioxidantes no câncer; e 

antioxidantes e seus efeitos oxidativos). Para caracterizar os achados, foram 

contemplados os seguintes dados: autores, ano de publicação, título, periódico, base de 

dados, idioma, objetivos e resultados. A partir disso, foram construídos quadros, 

interpretados os dados e discutidos mediante literatura disponível e atual. Por fim, tem-

se a síntese desta revisão. 

 

3. Resultados 

 

 Dos artigos analisados 100% (n=10) deles foram obtidos no PubMed e no idioma 

inglês. Dentre os 10 estudos encontrados, 30% deles estavam disponíveis no mesmo 

periódico, no Nutr Cancer. A maioria dos artigos escolhidos foi publicada no ano de 2011, 

representando 40%(n=4) do total (quadro 1). 

 

Quadro 1: Caracterização das publicações quanto aos autores, título e periódico 

Autores 
Título do Artigo 

 
Periódico 

Bonner e 

Arbiser5 

The antioxidant paradox: what are antioxidants and 

how should they be used in a therapeutic context 

for cancer. 

Future Medicinal 

Chemistry 

Brasky et al.9 
Specialty supplements and prostate cancer risk in 

the Vitamins and Lifestyle (VITAL) cohort. 
Nutr Cancer 

Chai et al.6 Effects of vitamin D3 and calcium supplementation 

on serum levels of tocopherols, retinol, and specific 

vitamin D metabolites 

Nutr Cancer 

Djuric, 

Severson e 

Kato3 

Association of dietary quercetin with reduced risk of 

proximal colon cancer. 
Nutr Cancer 

Ekström et 

al.7 
Dietary quercetin intake and risk of gastric cancer: 

results from a population-based study in Sweden. 
Ann Oncol. 

Gong et al.4 Intake of fatty acids and antioxidants and 

pancreatic cancer in a large population-based case-

control study in the San Francisco Bay Area 

International 

Journal of Cancer 

Holtan et al.10 Food-frequency questionnaire-based estimates of 

total antioxidant capacity and risk of non-Hodgkin 

lymphoma. 

International 

Journal of Cancer 

Hutchinson et 

al.11 

The intake of vitamin C from daily recordings and 

risk of breast cancer in the UK Dietary Cohort 

Consortium 

EuropenJornal of 

Clinical Nutrition 

Shahar et 

al.12 

Roles of Diet, Lifetime Physical Activity and 

Oxidative DNA Damage in the Occurrence of 

Prostate Cancer among Men in Klang Valley, 

Malaysia 

Asian Pacific 

Journal of Cancer 

Prevention 

Van 

Breemenet 

al.13 

Antioxidant effects of lycopene in African American 

men with prostate cancer or benign prostate 

hyperplasia: a randomized, controlled trial. 

Cancer Prev Res 

(Phila). 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2015. 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0215
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0215
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Conforme o quadro 2 é possível verificar que surgiram duas grandes categorias. A 

categoria impactos dos antioxidantes no câncer foi responsável por aproximadamente 

60% (n=6) dos artigos estudados. Os demais 40% (n=4) se enquadraram na abordagem 

temática antioxidantes e seus efeitos oxidativos. 

 

Quadro 2: Categorização dos Estudos 

Categoria 1 - Impactos dos antioxidantes no câncer 

Autores Objetivos 

Brasky et al.9 

Registar as associações entre o uso de suplementos especiais que são 

comumente usados e o risco de câncer de próstata após 6 anos de 

uso. 

Djuric, 

Severson e 

Kato3 

Determinar os efeitos da quercetina no risco de câncer de cólon 

quando a ingestão de chá, frutas ou legumes eram baixa ou alta. 

Gong et al.4 

Examinar o risco do câncer de pâncreas associado com a ingestão de 

ácidos graxos específicos e nutrientes antioxidantes vitaminas C e E, e 

zinco e selênio, tanto de alimentos e de suplementos. 

Hutchinson et 

al.11 

Avaliar a relação de risco do cancro da mama com a ingestão total de 

vitamina C, que inclui a ingestão de suplementos, bem como a partir 

da dieta. 

Shahar et al.12 Determinar a relação entre ingestão dietética (macronutrientes, frutas, 

legumes e licopeno), atividade física vida e oxidativa ao DNA do câncer 

de próstata. 

Van Breemenet 

al.13 

Investigar o licopeno como um possível agente de quimioprevenção no 

câncer de próstata. 

Categoria 2 - Antioxidantes e seus efeitos oxidativos 

Autores Objetivos 

Bonner e 

Arbiser5 

Enfatizar os efeitos dos  antioxidantes no  tratamento clínico do câncer 

em humano. 

Chai et al.6 

Analisar os efeitos do uso da vitamina D para a prevenção do dano 

oxidativo celular, sua atuação contra o desenvolvimento de cancro e 

de outras doenças relacionadas com o envelhecimento. 

Ekström et al.7 
Investigar a associação entre a ingestão dietética quercetina e o risco 

de câncer gástrico. 

Holtan et al.10 

Testar a hipótese de que a maior ingestão de antioxidantes seria 

associada a um menor risco da formação de linfomas. 

 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2015. 
 

4. Discussão 

 

Diante dos estudos analisados foi possível evidenciar os impactos positivos do uso 

de antioxidantes na prevenção do câncer em idosos3-4,9,11-3. Contudo, notaram-se 

também efeitos negativos quanto ao uso destas substâncias quando já há um estado 

avançado da doença5-7,10. 

Conforme a literatura, os antioxidantes são definidos como compostos que podem 

combinar ou absorver o oxigênio, especialmente em estados ativados. Porém, um 

conceito mais completo seria a compreensão como compostos que podem absorver e 
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deslocalizarde elétrons livres de maneira que impede a formação de efeitos deletérios ao 

organismo5. 

Em estudo mais específico uma amplificação da capacidade dos antioxidantes que 

não se restringe à neutralização do oxigênio reativo, podendo transferi-lo para diferentes 

localizações citoplasmáticas ou nucleares9. Vale ressaltar que alimentos ricos em 

antioxidantes são quimiopreventivos contra muitos tipos de câncer, como por exemplo, o 

linfoma; além de participar de vários mecanismos, incluindo a redução de espécies 

reativas de oxigênio, responsáveis pelo dano oxidativo ao DNA10.  

Deve-se considerar, também, a hipótese de que um determinado nível mínimo de 

compostos oxidantes é necessário para manter nossa defesa contra o estresse oxidativo 

e contra o desenvolvimento de câncer. Presume-se que a existência de um possível limite 

para o efeito protetor de antioxidantes poderia sugerir a presença de hierarquias 

regulamentadoras que modulam a interação entre antioxidantes e estresse oxidativo 

para alcançar um equilíbrio redox fisiológico. Consequentemente, uma maior pressão 

oxidativa pode exigir um aumento na ingestão de antioxidantes para manter o equilíbrio 

redox e evitar o estresse oxidativo7. 

 Baseando-se nos estudos analisados3-4,6-7 os antioxidantes com maior destaque, 

como a vitamina C; vitamina E; selênio e zinco podem reduzir os danos oxidativos no 

DNA e as mutações genéticas. Evidenciou-se, assim, a diminuição do risco de câncer 

pancreático com o aumento da ingestão de vitamina C e de vitamina E4. Adicionalmente, 

o consumo de alimentos específicos pode proteger contra os danos outrora citados e 

minimizar os riscos da neoplasia prostática12. 

 O câncer de estômago é o quarto tipo de câncer mais prevalente entre a 

população e a segunda causa mais comum de morte por câncer em todo o mundo. Num 

estudo recente, foi mostrado que uma dieta com elevada capacidade oxidante total (TAC) 

foi associada a uma redução do risco de câncer gástrico. A redução do risco foi ainda 

mais forte entre os indivíduos cuja mucosa gástrica era susceptível de estar sob estresse 

oxidativo como fumantes de longo prazo e infectados com H. Pylori. A diminuição desse 

risco pode atribuída às vitaminas C e E. Os flavonóides, como por exemplo, a quercetina, 

possuem efeitos preventivos contra tumores gástricos. Esta substância não só possui 

propriedades antioxidantes fortes através da eliminação dos radicais livres, mas também 

reduz a inflamação, inibe a proliferação celular e a angiogênese7. 

A ingestão de flavonóides, em um período médio de 10 anos, foi associada à 

redução de 62% do risco de câncer de próstata. Por outro lado, o uso de outros 

suplementos não foi significativamente relevante para o desenvolvimento da neoplasia 

prostática9. 

Em indivíduos suplementados com quercetina, há a possibilidade de inibição da 

formação de tumor do cólon e proliferação de células do tumor. A substância parece ter 
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propriedades anti-inflamatórias, o que é consistente com os efeitos de prevenção. Além 

disso, também possui um papel na prevenção do câncer de cólon e na atividade sinérgica 

com os agentes quimioterapêuticos, invertendo a resistência a múltiplas drogas3. 

 O potente antioxidante licopeno foi investigado como um possível agente de 

quimioprevenção. A maior ingestão de licopeno foi associada com omenor risco de câncer 

de próstata13. Por sua vez, os tocoferóis são agentes importantes para prevenir os danos 

oxidativos celular, e são postulados para proteger contra o desenvolvimento de câncer e 

de outras doenças relacionadas com o envelhecimento. A vitamina D está associada ao 

menor risco de câncer, principalmente colorretal, doença cardiovascular e todas as 

causas de mortalidade6. 

Além disso, estudos também demonstram que a alta ingestão de vitamina C pode 

promover a progressão de câncer em pessoas idosas ou em estágios mais avançados da 

doença11. Os casos de câncer de próstata, por exemplo, tendem a ocorrer em idosos da 

raça negra que consomem bebidas alcoólicas ou que possuem história familiar de câncer 

de próstata9.  

No entanto, foi observado, que nem todos os tumores irão ser beneficiados com o 

tratamento com antioxidantes9. Percebeu-se que as evidências desse e de outros estudos 

prospectivos não indicam um efeito benéfico ou prejudicial da vitamina C no risco de 

câncer de mama, seja por ingestão na dieta ou a partir de suplementos11. 

Os antioxidantes têm se mostrado eficazes na prevenção do câncer em idosos na 

medida em que evita os danos causados pelos processos oxidativos, os quais afetam 

principalmente células com um maior nível de envelhecimento. 

Outrora, a limitação encontrada nesta pesquisa se deve, possivelmente, aos 

critérios de inclusão utilizados, os quais reduziram o tamanho amostral, disponibilizando 

uma quantidade insatisfatória para atingir os objetivos desse estudo.  

 

5. Conclusão 

 

Ao final do desenvolvimento deste estudo, percebem-se as vantagens do uso de 

antioxidantes na prevenção do câncer em idosos e suas ações no organismo humano. 

Porém, notam-se desvantagens quanto ao uso de antioxidantes quando já há um estado 

avançado da doença. Assim, a ingestão de antioxidantes, a vitamina C, por exemplo, 

pode agravar a progressão do câncer, geralmente, em pessoas idosas. 

As ações mais enfatizadas contemplam o papel quimiopreventivo contra muitos 

tipos de câncer, incluindo o linfoma. O câncer de próstata, do cólon, do pâncreas e o 

colorretal também podem ser prevenidos a partir da ingestão de alimentos específicos 

ricos em antioxidantes que evita o estresse oxidativo e favorece o redox fisiológico.  
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Os agentes oxidantes presentes nesses alimentos são: vitamina C, vitamina E, 

selênio, zinco, quercetina, vitamina D e licopeno. Tais agentes participam da redução de 

espécies reativas do oxigênio, responsáveis pelo dano oxidativo ao DNA. É preciso 

ressaltar a hipótese de que uma maior pressão oxidativa pode exigir um aumento na 

ingestão de antioxidantes para manter o equilíbrio redox e evitar o estresse oxidativo.  

Logo, os antioxidantes não se restringem à neutralização do oxigênio reativo, 

podendo transferir o oxigênio reativo para diferentes localizações citoplasmáticas ou 

nucleares, o que pode promover o equilíbrio redox fisiológico, evitando danos oxidativos 

no DNA e inibição da proliferação celular. 
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