O Cancro da mama
Serge Jurasunas
No mundo ocidental o cancro do seio tornou-se uma verdadeira catástrofe.
Para a mulher é um dos mais mortíferos atingindo uma média de 32% de todos
os cancros. Calcula-se que uma em cada oito mulheres (12,6%) será ao longo
da vida atingida pelo cancro de mama. Há trinta anos o risco era de um para
quinze, mas neste lapso de tempo o cancro da mama duplicou.
Se o risco aumenta a partir dos cinquenta anos e mais ainda a partir dos
sessenta, apercebemo-nos, no entanto, que ele ataca as mulheres mesmo a
partir de 35 e 40 anos. Portugal não é poupado a situações deste género e
podemos mesmo encontrar casos a partir dos 18 anos. Embora numa escala
mais diminuta que outros países, mesmo assim, em 2002 foram diagnosticados
3500 casos de cancro da mama.
Apesar de todos os esforços dos oncologistas, americanos e ocidentais
morrem do cancro do seio, cólon e próstata num ritmo de 5 a 30 vezes mais
elevado que nos outros sítios do mundo. Por exemplo, em Sri Lanka é de 2 a 5
mortalidades por cada 100.000 mulheres enquanto nos Estados Unidos a
percentagem é de 30 a 40 (1). Em Inglaterra, Suécia e Dinamarca é de 25 a 29.
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O mundo ocidental orgulhoso da sua tecnologia encontra-se perante uma grave
crise. Em primeiro lugar no campo da prevenção em que estão implicados
todos os poluentes ambientais, especialmente os pesticidas responsáveis,
segundo numerosos especialistas internacionais, por 70% dos cancros da
mama (2). Em segundo lugar na via dos tratamentos propostos. Apesar dos
enormes progressos, a medicina parece incapaz de vencer terapeuticamente a
doença embora se atribua o monopólio do tratamento desta doença. E continua
a comunicar-se ao público que “a cura” está para breve!
Esta situação dura há várias dezenas de anos compreendendo debates
televisivos bem ensaiados, publicações e estatísticas manipulados (3)
destinadas a avolumar as percentagens de cura que apesar de tudo, se
mantêm inalteráveis nos últimos trinta e quarenta anos (4).
Quanto aos media, estão longe de ser independentes, publicando muitas vezes
informações que não foram verificadas.
Quanto a substâncias naturais com eficácia, como por exemplo a angiostatina
do Prof. Folkman destinada a bloquear os vasos sanguíneos para destruir o
tumor apenas foi objecto de algumas publicações, rapidamente abafadas pelo
sistema médico manipulado pelos “trusts” farmacêuticos (5).
Uma grande descoberta sobre o câncer não tem possibilidades de ser
reconhecida pela comunidade científica internacional se não for capaz de dar
grandes lucros a um grupo farmacêutico. E isto, bem entendido, em detrimento
do doente e das suas esperanças.
Com efeito se o sistema médico teima em não modificar ou considerar outras
teorias de combate ao cancro está destinado a sofrer certos reveses. Mas
começam a aparecer os primeiros sinais que podem fragilizar as teorias
estabelecidas como a do ADN como causa única da mutação celular.

2

Outro erro foi certamente o de privilegiar o campo da pesquisa primeiro, para a
descoberta eventual de um vírus e depois para um medicamento único, de
origem sintética destinado a “grandes mercados”.
Estas tendências contribuíram enormemente para negligenciar, direi mesmo
ignorar, a nutrição como um factor de prevenção ou de manutenção nos
tratamentos paliativos do cancro. Assim, como as vias paralelas ou alternativas
que permitem propor ideias novas ou soluções merecendo pelo menos uma
reflexão mas que são, pura e simplesmente ignoradas.
Mas apesar destas situações podemos ser optimistas pois assiste-se neste
momento a uma verdadeira tomada de consciência na compreensão e
aceitação das novas teorias do cancro. Os investigadores actuais já não estão
tão convencidos do medicamento “milagroso” capaz de vencer o cancro.
Começa a considerar-se a nutrição nas pesquisas de oncologia.
Apesar de recenseados mais de 5.000 relatórios e pesquisas científicas
demonstrando a eficácia da nutrição na prevenção e tratamento do cancro (6)
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existe ainda uma total falta de coordenação entre os conhecimentos adquiridos,
o ensino médico com uma única orientação e a prática com o doente.

Alimentação e nutrição

Já há muito tempo que a alimentação
é considerada como um dos principais
factores do cancro e neste campo nós
fomos os pioneiros na prevenção e
educação tentando modificar os erros
alimentares.
Actualmente são vários os departamentos oficiais que começam a tomar
consciência destes factos e a avaliar que a prevenção custará menos e dará
melhores resultados que os tratamentos considerados oficiais e que são
altamente dispendiosos para os governos.
Por exemplo o “American Institute for Cancer and Research” concluiu que os
maus hábitos alimentares são responsáveis por 35% dos cancros da mama. Os
restantes serão atribuídos à poluição, tabaco e álcool.
Desde 1982 que o Departamento Americano de Pesquisa pública regularmente
um conjunto de recomendações preconizando uma alimentação diferente com
uma redução de 40 a 50% da proporção das gorduras e o aumento do
consumo de legumes, fruta e fibras e redução de cereais, farinhas e açúcares
refinados.
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Estatísticas publicadas em 1998 demonstram que os países que consomem
mais carne são também os mais atingidos por esta doença (7). À frente vêm os
Estados Unidos da América com um consumo “per capita” de 118 Kg ao ano e
com um forte consumo de produtos lácteos, 254 Kg por habitante. Por outro
lado numerosos estudos demonstram que vários tipos de cancro, incluindo o do
seio podem diminuir com dietas ricas em legumes contendo vitaminas A, C, E,
betacaroteno e outros antioxidantes. (8 e 9).
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O exemplo Japonês
No Japão até 1945 o cancro da mama na mulher era uma doença excepcional.
Depois apercebemo-nos que as mulheres Japonesas emigrando ou viajando
nos Estados Unidos adoptavam os mesmos hábitos alimentares das
americanas

começaram

a

desenvolver

rapidamente

cancro

do

seio,

contrariamente às japonesas que continuavam com os seus hábitos
alimentares tradicionais.
Infelizmente após a guerra a influência americana modifica sensivelmente os
hábitos alimentares japoneses no geral. A introdução da carne aumenta os
teores de gordura animal e de 23 gramas diárias e individuais em 1958 passa a
52 gramas em 1973. Neste mesmo período o cancro do seio na mulher
aumenta o nível de estrogénios no sangue com uma implicação nos tecidos da
mama.
Além disso outros factores influenciam o perigo dos estrogénios, como por
exemplo, a prisão de ventre que ao diminuir o trânsito intestinal favorece a
absorção dos estrogénios activos pelo sangue. Quando sabemos que uma
dieta, rica em fibras favorece a expulsão das gorduras através das fezes. Por
outro lado, o fígado destroi os estrogénios activos drenando-os através do
sistema linfático para serem eliminados pelas urinas. Os estrogénios activos
são de origem animal e têm uma maior propensão a “colar-se” a uma molécula
do tecido mamário chamada “receptor do estrogénio”, contrariamente aos
fitoestrogénios, de origem vegetal, bem mais fracos e rapidamente expulsos
pelas urinas.

6

Ao

acelerar

a

velocidade

de

replicação do ADN esta activação
dos

estrogénios

aumenta

a

probabilidade de que uma mutação
cancerígena se produza e que não
seja possível repará-la através dos
enzimas celulares ou por falta de
nutrientes apropriados. Entre os
quais o ácido nicotiníco, a vitamina
D e B9 e a vitamina A.

Outro problema ignorado é o do ácido araquidónico um derivado metabólico do
ácido linoleico contido na carne e em menor quantidade nos produtos lácteos.
Normalmente o organismo necessita de 1 mg de ácido araquidónico por dia,
facilmente absorvido pelas membranas celulares. Mas um excesso de carne e
produtos lácteos aumenta entre 200 a 1000 mg por dia a quantidade de ácido
araquidónico. Tal quantidade não pode ser absorvida e acumula-se nos tecidos
sendo inflamatória, com o passar do tempo a sua acumulação desencadeia
focos inflamatórios crónicos susceptíveis de iniciar a cancerização de uma
célula epitelial.

Ácidos gordos essenciais
Em 1999 foi elaborado um estudo intensivo nos Estados Unidos sobre 88.795
mulheres enfermeiras (Nurses Health Study) demonstrando de uma forma
indiscutível o aumento do risco de cancro da mama associado a uma
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alimentação pobre em ácidos gordos de longa cadeia. São os chamados
Omega 3 contidos essencialmente nos peixes gordos, especialmente o EPA
(ácido eicosapentonoico) e o DHA (ácido decosahexanoico).
O efeito protector dos ácidos gordos Omega 3 foi inicialmente observado nas
mulheres esquimós da Groenlândia onde existe a mais fraca percentagem de
cancro do seio. Os peixes como o salmão selvagem, atum, carapau, arenque e
sardinha são ricos em ácidos gordos do tipo Omega 3.

Além dos ácidos gordos Omega 3 é necessário mencionar os Omega 6, ácidos
gordos de pequena cadeia, contidos nas plantas.
Mas as coisas não são assim tão simples, por vezes mesmo complicadas para
o leigo que não esteja dentro destes assuntos. Estudos intensos demonstramnos que a nossa dose em ácidos gordos, deve necessariamente ter um
equilíbrio entre os Omega 3 e Omega 6.
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Estes últimos, como o ácido linoleico, são susceptíveis de favorecer o
crescimento de um tumor quando consumidos em excesso e sem o equilíbrio
do Omega 3.
Por exemplo, a alimentação paleolítica estava perfeitamente equilibrada entre
as duas famílias de ácidos gordos essenciais Omega 3 e Omega 6. Este
equilíbrio era de 1 para 1 quando, nos nossos dias este racio é de 20 para 1
nos países ocidentais. No Japão o racio continua de 3 para 1 e para os
esquimós é de 1 para 2/5.
Podemos concluir que o mundo ocidental sofre de um verdadeiro desequilíbrio
entre Omegas 3 e Omegas 6. Isto é entre os ácidos gordos capazes de
favorecer o crescimento de um tumor e os ácidos gordos capazes de contrariar
este crescimento.
Os ácidos gordos estão contidos nas gorduras de consumo mas são poucas as
pessoas que compreendem o seu significado. Os óleos contêm e fornecem-nos
o balanço entre os diferentes ácidos gordos essenciais tais como, o linoleico,
linolénico, oleico, alfa linoleico, gama linoleico e em que cada um deles, possui
uma estrutura química e propriedades particulares. Por exemplo o óleo de
girassol é rico em ácido linoleico mas pobre em ácido alfa linoleico. Se
consumirmos apenas este tipo de gordura poderemos estar a favorecer o
crescimento de um tumor. O óleo de sementes de linho e o óleo de colza são
ricos em ácido alfa linoleico e o azeite é rico em ácido oleico. Compreende-se
assim a importância de variar os diferentes óleos de consumo na nossa
alimentação.
Por outro lado, temos que ter muita atenção com os óleos industriais obtidos
por extracção a quente em que são misturados solventes e são sujeitos a
múltiplas refinações. Desta forma, grande parte dos ácidos gordos insaturados
(bons para a saúde) tornam-se saturados (prejudicais à saúde ). Estes óleos
sofrem modificações das estruturas químicas o que torna difícil a sua
metabolização pelo organismo. Por exemplo os ácidos linoleico e alfa linoleico
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são fortemente modificados o que os torna gravemente implicados no cancro
do seio.
Se aquecermos estes óleos, como acontece nos fritos, eles rançam e tornamse peroxidados. Podem também conter moléculas tóxicas como os aldeídos
provenientes da degradação oxidativa dos ácidos gordos saturados.
Nunca devemos esquecer que um óleo ao ser utilizado para fritar fica em
contacto com o oxigénio atraído pelas gorduras, transformando-se em oxigénio
activo e radicais livres. As gorduras podem sofrer mutações e tornam-se então
mutagénicas para o nosso organismo.
As pessoas que têm uma alimentação rica em gorduras animais, fritos e
poucos legumes apresentam testes de urina positivos em aldeídos ou
metilenodioanftamina (MDA). Nas pessoas cancerosas o nível de MDA é 6
vezes superior ao dos indivíduos sãos. A maioria dos pratos industrializados e
especialmente os alimentos de “Fast Food” são sujeitos a frituras em óleos
utilizados várias vezes ao longo do dia ou mesmo dias consecutivos. Não
existe qualquer controlo sanitário quanto à qualidade dos óleos utilizados nos
fritos de restauração. A prevenção do cancro do seio deve passar
obrigatoriamente por uma reeducação alimentar e pela escolha dos alimentos.

Como agem os ácidos gordos insaturados
As investigações demonstram que os ácidos gordos insaturados protegem
contra o cancro. Sabemos também actualmente que os EPA como o ácido alfa
linoleico inibe a síntese das prostaglandinas, com modulação do metabolismo
dos lípidos ou oxidação dos lípidos nos tecidos mamários. O investigador
Japonês Takata e a sua equipa demonstraram que o ácido gordo EPA reduz de
60% a incidência do tumor mamário nos ratos, e reduz de maneira significativa,
os níveis de prostaglandinas. Dois investigadores da Universidade de Illinois,
Fritsche e Johnson demonstraram que o óleo de sementes de linho (ácido alfa
linoleico) e os Omega 3 reduzem o desenvolvimento dos tumores mamários
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dos ratos. A mesma experiência foi feita por outros investigadores do “Roswell
Park Cancer” de Buffalo New York (12).
Estudos ainda mais recentes evidenciam que os Omega 3 regularizam a
expressão de certos genes na célula cancerosa resultantes da sua destruição
através do sistema programado da morte celular ou apoptose. Uma outra
hipótese lançada pelos cientistas sugere que os Omega 3 dão instruções à
célula cancerosa para parar a sua divisão pela inibição da mitose, processo,
pelo qual, uma célula se divide em duas.
Foi dado um grande passo que nos permite compreender como os alimentos e
especialmente os ácidos gordos estão ligados à nossa saúde. Foi claramente
demonstrado que existe bem uma relação entre o cancro do seio e a
quantidade de ácido alfa linoleico nos tecidos adiposos da mama. Quando esta
quantidade diminui o risco de cancro aumenta. Esta mesma relação foi
observada nas recaídas do cancro e disseminação das metástases do tumor
do seio (Bougnon et al 1994).
Um outro estudo sobre a vitamina E liderado pelos franceses (Chayes et al
1992) no laboratório da faculdade de medicina de Tours demonstra que num
grupo de 70 mulheres com cancro de mama no seu início há uma diminuição
da vitamina E (antimutagénica) e aumento dos peróxidos nos tecidos
mamários. O que nos leva ao problema dos antioxidantes e a sua relação com
o cancro do seio.

Cancro e antioxidantes
Trabalhos publicados em 1999 pela “American Association for Cancer
Researchs” demonstram que o risco de cancro aumenta nas mulheres que
apresentam deficiências em antioxidantes e que o cancro do seio está muitas
vezes ligado a uma anomalia ou mutação do enzima antioxidante superoxido
dismutase. O artigo aconselha, que segundo os estudos publicados, devem ser
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escolhidos alimentos ricos em antioxidantes incluindo as vitaminas A, C, E,
selénio, flavonóides, etc., etc..
A natureza é rica em antioxidantes naturais e não fiquei surpreendido, quando
participei num Simpósio Internacional sobre antioxidantes em S. Petersburg, na
Rússia, de constatar o avanço dos trabalhos neste campo. Foi também
interessante constatar que vários cientistas apresentaram trabalhos com
resultados positivos com bagas e grainhas de uva com efeitos citotóxicos e de
inibição do tumor canceroso. Esperemos que neste novo século a ciência
comece a privilegiar as moléculas naturais.
Os antioxidantes são os nossos protectores contra os ataques causados pelos
radicais livres capazes de danificar as membranas celulares ou induzir
mutações do ADN celular e das mitocôndrias. Os radicais livres são causados
pelo efeito do stress, radiações UV, poluição, tabaco, pesticidas, etc. São
moléculas instáveis que tendo perdido um electrão se propagam com tendência
a “agarrar-se” às membranas celulares criando então alguns danos. Como
primeira linha de defesa o genoma humano possui uma bateria de enzimas
antioxidantes pois os radicais livres têm tendência a oxidar os componentes
celulares. São os enzimas superóxido dismutase, catalase e glutatião
peroxidase. A segunda linha de defesa são os antioxidantes naturais contidos
nos legumes, frutos, bagas vermelhas e outras plantas como o chá verde.
Este pode ser um exemplo, entre muitos outros que a medicina esquece. Mas
apesar de tudo a nutrição está a tornar-se a pesquisa do futuro o que levará a
oncologia a esclarecer certos mecanismos muito tempo ignorados.
Hoje somos capazes de melhor compreender como certos alimentos podem
proteger contra o cancro. Com efeito, os compostos químicos dos alimentos
podem impedir a cancerização bloqueando a actividade de certos enzimas
implicados nos mecanismos mutagénicos e reacções oxidantes. É o caso das
couves de Bruxelas (13, 14, 15) que contêm uma molécula, o indol, que é um
inibidor da 6-alfa-hidroxiestrona, uma substância tóxica implicada no cancro do
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seio (Jelklink e al, 1129-1136). Além disso o indol modula o sistema imunitário
e estimula o processo de desintoxicação hepática (16).
Outros legumes como a couve-flor e os brócolos contêm uma substância
chamada sulfurofano que estimula a produção de enzimas no fígado
destinados a expulsar os resíduos procancerígenos que o fígado deve destruir.
Devemos igualmente mencionar o betacaroteno e a vitamina E conhecidos,
hoje em dia, pelas suas propriedades anticancerosas (16, 17).
Falemos ainda dos flavonóides, polifenóis e isoflavonas, contidas na soja, tofu,
e chá verde e que possuem propriedades antiradicais e anticancer. O genistan
é um inibidor da angiogenése (18), isto é, impede a formação de vasos
sanguíneos de que o tumor necessita para se desenvolver.
Sabemos que o crescimento de um tumor maligno se programa durante vários
anos. É um processo lento incluindo três etapas: a iniciação, a promoção e a
progressão. As evidências cientificas sugerem que os nutrientes, contidos nos
alimentos, interferem em cada uma destas etapas. Assim, o estado inicial não
pode avançar sem a angiogenése e o genistan, chá verde e outras substâncias
impedem esta fase crucial para a progressão do tumor.
Os polifenóis inibem a actividade das aminas produzidas durante a cozedura
da carne e implicadas no cancro do seio e cólon (Weisburger 143-147). Eles
têm também a propriedade de estimular os enzimas antioxidantes glutatião
peroxidase e catalase ao nível da desintoxicação hepática (fase II). Ao nível da
célula os polifenóis inibem a proteína C – Quinase e a proliferação celular
(Stroner e Mulktar 169-180).
Os cogumelos contêm substâncias imuno moduladoras que são os
polisacáridos que podemos encontrar nos suplementos alimentares sob a
forma de cápsulas ou ampolas, mas não esquecer de consumir cogumelos
frescos como o fazem, tão bem, os japoneses. Eles consomem na sua
alimentação várias variedades, como por exemplo o célebre shitaké, mas
utilizam ainda a forma de suplementos alimentares no tratamento do cancro.
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Vários grandes hospitais Japoneses utilizam os polisacáridos dos cogumelos
como complemento da

quimioterapia. Existem vários trabalhos sobre este

assunto demonstrando os resultados obtidos no cancro do seio (18).
O consumo de fibras, sementes e cereais integrais é igualmente recomendável,
pois diminuem a circulação dos estrogénios entre os intestinos e fígado,
reduzindo o nível de estrogénios no plasma.
A importância dos alimentos ricos em fibras não deve ser ignorada, são
importantes para a saúde em geral, para evitar o excesso de colesterol e
sobretudo o cancro do seio. Tomemos como exemplo as sementes de linho,
tão ricas em lignina que interferem na actividade dos estrogénios. Antigamente
as pessoas consumiam várias espécies de sementes, incluindo-as no fabrico
de pão e bolos caseiros e moídas nas sopas e saladas. Durante vários anos
expliquei aos doentes o valor dos cereais muesli, ou Bircher-Muesli (inventados
pelo médico suíço Bircher Benner). Contém uma grande variedade de cereais
como a aveia, trigo, cevada, etc., ricos em polisacáridos e grande quantidade
de betaglucanos. Não esqueçamos ainda o papel protector

das fibras, os

polisacáridos e betaglucanos que são estimulantes do sistema imunitário. Os
cereais muesli podem ser utilizados ao pequeno almoço, ou como refeição da
noite para os mais idosos ou como cura de desintoxicação.
Um grande passo em frente foi dado pela pesquisa científica destinada a
comprovar o valor dos nutrientes no comportamento humano e os seus efeitos
protectores contra a carcinogénese. Eles agem especialmente na síntese do
ADN, sobre a reparação celular e influenciam os erros a vários níveis e
processos. Infelizmente ainda temos muito a fazer neste campo como é tão
bem explicado pelo Dr. Jean Paul Curtay no seu livro: “O novo guia das
vitaminas” – prefácio de Jean Dausset, prémio Nobel de Medicina:
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“A comunidade médica nunca pensou que as vitaminas tinham qualquer
interesse para o ser humano. Esta falta de interesse marcou mais de metade
do último século. Hoje a relação entre a nutrição e o cancro parece
determinante na perspectiva de prevenção do cancro do seio e redução da
mortalidade”.
Serge Jurasunas
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Cancro da Mama (continuação)
Ao longo do último século os oncologistas concentraram todos os seus
esforços no papel desempenhado pelas mutações genéticas na promoção e
desenvolvimento anormal duma célula considerada maligna.
Em função destas descobertas, que privilegiavam um célula isolada do resto do
organismo, um sistema histórico de tratamento foi concebido.
Este sistema baseia-se na eliminação das células malignas pela cirurgia,
quimioterapia e radiação, o que não deixa de ser um perigo para o doente.
Mas pesquisas mais recentes visam demonstrar que a mutação de ADN não é
apenas um problema de genes activos. Paralelamente demonstram igualmente
que um tumor não poderá desenvolver-se nem progredir sem o apoio de
factores e estimulantes dos tecidos envolventes. A noção de que o estado geral
da nossa saúde ou doença não é apenas uma teoria vaga. E para esta
conclusão devo precisar que Hipócrates já nos tinha aberto o caminho. Hoje
limitamo-nos a encontrar as bases científicas para esta teoria sobre a qual se
baseiam grande número dos meus prognósticos sobre as doenças.
Na verdade algumas ideias têm de mudar! Como podemos aceitar que se
afirme que um indivíduo, está em bom estado de saúde geral, sofrendo apenas
de um câncer!
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A expansão do tumor
Não pensemos que é fácil para um tumor chegar, inicialmente a um estado de
iniciação, promoção e expansão. Passa por vários estados de mutação e
proliferação.

Necessita de vencer grandes resistências para se desenvolver e formar uma
massa de um, dois ou três centímetros. Já para atingir apenas dois ou três
milímetros são necessários alguns anos e é já formado por vários milhares de
células cancerosas. A partir daqui, por ele próprio o tumor pararia de crescer, por
isso necessita de fazer apelo a factores de crescimento acumulados na matriz
extracelular que lhe permitam atrair, na sua direcção vasos sanguíneos, a partir do
epitélio e que vão permitir-lhe alimentar-se.
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Angiogenese Fisiológica

Níveis de angiogenese (promotores) equilibrados ou desequilibrados e
inibidores nos processos de angiogénese física e patológica.

Este mecanismo a que chamamos angiogénese é um factor que age sobre as
células epiteliais. Ele permite ao organismo, no caso de inflamação ou feridas,
induzir novos vasos sanguíneos permitindo às plaquetas e células imunitárias
agir rapidamente para atingir a cura ou cicatrização das feridas. A partir de
factores de crescimento que estimulam os fibroblastos da matriz dos tecidos
conectivos este fenómeno acontece, simultaneamente para suportar a
coagulação das fibras e formar a angiogenese. Assim que se faz a reparação
ou a ferida está cicatrizada o processo de angiogénese acaba. Mas, quando se
trata de um tumor ele vai estar constantemente activado o que nos permite
utilizar a frase metafórica: “um tumor é uma ferida que não sara”.
Como em tudo no Universo, também no nosso organismo existe um equilíbrio
que regulariza a balança entre os factores pro-angiogénicos (quando
necessários) e anti-angiogénicos (para terminar o processo) seja ela qual for a
situação fisiológica ou patológica.
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Infelizmente, nas situações anormais da matriz, onde são alojados todos estes
factores, o tumor vai servir-se da situação pondo ao seu serviço os fenómenos proangiogénicos. Ele serve-se deles para induzir os seus próprios vasos sanguíneos
que lhe favorecem um contacto directo com a circulação sanguínea.

O meio ambiente da matriz influencia o tumor
Um tumor, mesmo no seu estado inicial, nunca conseguirá desenvolver-se num
meio ambiente que não lhe permita induzir estes vasos sanguíneos e outros
mecanismos que necessita e dos quais falaremos adiante.

Também contrariamente e teoricamente, poderíamos impedir a sua progressão
se modificássemos, de uma maneira positiva, um meio ambiente incorrecto.
Ultimamente foi divulgada uma experiência conduzida por um grupo de
investigadores da Universidade da Califórnia. Esta equipa descobriu que a
influência positiva de uma cultura de matriz do seio (in vitro) permite às células
cancerosas, mesmo geneticamente alteradas, comportarem-se como células
normais. Mas logo que estas mesmas células são de novo postas em contacto
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com um ambiente artificial negativo (nocivo), retomam a agressividade de
células cancerosas.

Esta experiência evidencia que as células cancerosas não estão isoladas,
como se poderia pensar, mas que ao contrário, os tecidos que a rodeiam, isto
é, a matriz influencia o seu desenvolvimento.

Influência do tecido conjuntivo no tumor
O tecido conjuntivo é considerado como um tecido de suporte do epitélio, rico
em vasos sanguíneos, infiltrações de linfócitos, macrofagos e macromoléculas
encavalitadas numa substância, semi gelatinosa chamada matriz extracelular.
Esta matriz tem uma função muito importante. Ela age como um condutor para
o circuito dos electrólitos, oligoelementos, vitaminas, líquidos, hormonas,
enzimas, proteínas, factores de crescimento, etc., para o epitélio e vice-versa.
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Nesta ilustração vemos que a matriz é composta de grandes moléculas
(proteoglicanos) polisacáridos, colagénio e fibroblastos.
Todo este conjunto tem um papel determinante na modulação das células e
especificamente na regularização da angiogénese sempre que acontecem
ferimentos.
Para que as células possam viver, respirar e alimentar-se a matriz deve
funcionar perfeitamente, uma vez que os contactos com o organismo são feitos
através da sua via. Se assim não acontece pode influenciar-se ou perturbar
uma célula que vai cada vez mais tornar-se anormal, uma vez que não
consegue alimentar-se nem desintoxicar-se.

Intoxicação da matriz e inflamação crónica
Como resultado de uma vida incorrecta e de uma alimentação poluída e
desequilibrada, com grande abundância de carnes vermelhas, a matriz
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acumula resíduos, toxinas, os radicais livres aumentam, o meio ambiente tornase ácido e o oxigénio começa a diminuir. Vai dar-se inicio a um estado
inflamatório que se acentuará, pela influência do metabolismo do ácido
araquidónico, já mencionado nos artigos precedentes. As consequências são
determinantes nos processos de inflamação e das moléculas promotoras de
tumores.
A conversão do ácido araquidónico desencadeia uma geração de moléculas e
enzimas (muitas vezes em produção exagerada nos casos de cancro) que são
factores

susceptíveis

da

promoção,

iniciação

e

expansão

tumoral,

acompanhada da desordem de certos genes. Contrariamente sem estes
factores de promoção, mesmo com genes superactivos, um tumor não pode
realizar a sua expansão.
A inflamação crónica precursora de um edema bloqueia as funções da matriz
que se torna extremamente gelatinosa. Isto impede toda a circulação
sanguínea, linfática, nervosa e hormonal em direcção das células epiteliais.
Os macrofagos vão produzir moléculas citoquinas irritantes (sobre os tecidos e
estrutura da matriz) em vez de citoquinas destinadas a desempenhar funções
precisas de uma para a outra célula. A falta de oxigénio provocada pela
inexistência de circulação provoca um estado de hipoxia e hiperacidez
favorável aos factores promotores das células cancerosas mas, sobretudo à
angiogénese. A formação de um edema com toda uma panóplia de factores
mitoticos

pode

perturbar

uma

célula

geneticamente

enfraquecida

desencadeando um processo que a levará à sua mutação.
Face a uma inflamação as células podem produzir certas moléculas, as
prostanglandinas, capazes de agravar a inflamação e promover a angiogénese.
-

Continua –

Consulte:
www.sergejurasunas.com
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O Cancro da mama (final)
INTRODUÇÃO
Apesar dos progressos actuais da medicina ainda estamos longe de obter
resultados totais no tratamento do cancro do seio. E isto, essencialmente
quando as metástases já invadiram orgãos alvo e tecidos.
Estatísticas recentes demonstram que apenas 20% das doentes com
metástases invasivas à distância consegue chegar à barreira dos 5 anos de
sobrevivência.
Sem dúvida que estas conclusões nos levam a repensar um sistema diferente
para combater o problema.

Métodos Alternativos e complementares para o
tratamento do cancro do seio
Chegados a este novo século devemos ter uma melhor abertura para melhor
compreender a doença, as funções de um organismo saudável e sobretudo
aceitar tratar o doente, na sua totalidade, atribuindo-lhe, ao mesmo tempo, uma
responsabilidade.
Perante uma doença, como por exemplo o cancro do seio, doença
extremamente traumatizante, a doente fica muitas vezes incapaz de tomar
decisões e fazer face à doença. Desamparada sentindo grande ansiedade,
característica deste caso, a doente precipita-se nos “tentáculos” do sistema
médico convencional com confiança e simultaneamente com um medo visceral.
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Vários são os cenários que se seguem como consequência da cirurgia, quimio
e radioterapia.
1º A cirurgia é responsável até 70% dos riscos das metástases. (1)
2ª 40 a 60% dos doentes desenvolve metástases durante o tratamento
convencional e 80% da resposta à quimioterapia é apenas parcial. (2, 3)
3º A combinação da quimioterapia e radiações aumentam 25 vezes o
desenvolvimento dum segundo tumor. (4)
Desta forma ou o doente procura uma ajuda complementar, como apoio à
quimioterapia e os seus efeitos tóxicos. E é ainda importante relembrar que
cada doente reage de uma forma diferente à quimioterapia, segundo a sua
capacidade genética de desintoxicação, de reparação celular, etc, e segundo o
seu sistema imunitário, mais ou menos, eficiente. (5) Ou, o doente, confiante no
início vê a sua condição agravar-se com a presença dum segundo tumor, ou de
metástases no fígado, pulmão ou ossos.
Ou, após um período de remissão, um tumor “dormente” acorda e desenvolvese, tendo como causa factores pro-angiogénicos (já explicados anteriormente)
bem como deficiências imunitários e um stress oxidativo.
Ou ainda, apesar da combinação quimio/radioterapia o tumor (que seja
inoperável) não consegue diminuir.
Nestes casos diz-se que o tumor é um tumor resistente e estes são casos
bastante frequentes após os tratamentos anticancerosos.
O próprio tumor está sujeito a alterações genéticas durante a fase de
desenvolvimento ou uma “clonage” selectiva vai-lhe conferir grande resistência
e incapacidade de auto destruição com os tratamentos citotóxicos. Além disso,
a apoptose ou destruição das células cancerosas. E em 30 a 40% dos cancros
do seio, o gene P53 sofreu uma mutação o que pode tomar a quimioterapia
ineficaz ou mesmo perigosa.
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Além disso a quimioterapia diminui a percentagem de antioxidantes no
organismo, aumentando o stress oxidativo e a indução exagerada da enzima
ciclogenase 2 (COX 2) e da prostaglandina E 2 (PGE 2), ambas necessárias ao
crescimento e expansão do tumor. Já redigi vários documentos sobre este
assunto (6) e chamo a atenção de que o excesso da COX 2 está intimamente
ligada a um prognóstico e sobrevivência do cancro do seio (7).
Estudos recentes demonstram um aumento na ordem de 40 a 60% da enzima
COX 2 nos cancros do seio paralelamente com um excesso de radicais livres.
Consequentemente uma forte deficiência em antioxidantes capazes de travar
ou inibir a indução da COX 2.
É ainda importante abordar, certos aspectos, ainda não muito conhecidos, que
englobam algumas funções anormais do organismo. Falemos, por exemplo, do
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sistema linfático que, certamente, desempenha um importante papel na defesa
e barreira ao desenvolvimento dos tumores.
Com efeito, o sistema linfático é importante pois além de desintoxicar o
organismo tem também a missão de transportar células imunitárias como as
células T, T e B, linfócitos, etc.. Tem um papel de barreira imunológica no
câncer do seio, conseguindo ainda expulsar o excesso de estrogénios do
tecido da mama para virem a ser destruídos pelo fígado.
Sistema linfático e fígado devem ser considerados como importantes barreiras
de protecção tanto na prevenção, como nos tratamentos e programas de
desintoxicação.
As metástases que emigram dum tumor do seio para penetrar no organismo
embora utilizem a via sanguínea privilegiam a via linfática. Nos dois casos, as
células imunitárias devem desempenhar um papel de sentinelas e de
destruição.
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Mais uma vez se verifica a importância, do sistema linfático da qual falo, várias
vezes, nas minhas publicações sobre o cancro do seio (8 e 9).
Por outro lado não se deve afirmar que apenas a via linfática e gânglios são
usados pelas metástases, tomando ainda mais complexo as eventuais
migrações para células alvo.
A Naturopatia baseando-se na prevenção da doença não deixa também de se
uma “Arte de Curar” e igualmente uma ciência. E aquilo a que chamamos
medicina alternativa, complementar ou integrativa não deixam de ser derivados
da Naturopatia.
E em Naturopatia devemos admitir que os tratamentos do cancro da mama não
estão estandardizados, cada terapeuta pode ter o seu próprio método. Isto já
não acontece na medicina convencional.
Na medicina natural podem existir várias terapias diferentes em que muitas
delas têm mérito e merecem ser analisadas e verificadas.
È o que faz o “National Center for Alternative and Complementary Medicine”
nos Estados Unidas para as terapias e métodos que atingem determinado
sucesso.
Existem substâncias que deram provas científicas da sua eficácia na
autodestruição e barreira da célula cancerosa! Isto não quer dizer que vão
“curar” mas sim ajudar a combater eficazmente a doença ou a prolongar a
sobrevivência quando aliadas a certas regras de higiene de vida. Neste
capítulo os japoneses estão mais avançados do que os ocidentais pois utilizam
estas substâncias em hospitais e clinicas convencionais paralelamente às
terapias oficiais. É assim que podem testá-las e verificá-las. Existem vários
resultados publicados no “Clinical Pharmacology and Therapy Magazine” (10 e
11)
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As diferentes fases de combate à doença
1 – Testes alternativos:
-

Perfil imunológico especialmente do teor de células N.K. (primeira linha
de defesa na destruição das células cancerosas).

-

Perfil e equilíbrio dos antioxidantes.

-

Perfil de vitaminas e minerais.

-

Análise completa do sistema gastrointestinal (muitas vezes perturbado
pela quimio).

-

Exame rigoroso da iris (útil para estabelecer o estado geral do
organismo).

2 – O que se pode esperar dum tratamento combinado com uma dieta
tradicional
-

Prevenir e impedir as metástases.

-

Bloquear o ciclo da célula e reduzir a divisão das células cancerosas.

-

Promover a autodestruição das células cancerosas por meio da
apoptose.

-

Melhorar a qualidade de vida.

A importância nutricional
Vários estudos epimediológicos confirmam que a alimentação influencia mais
de 80% das causas de mortalidade especialmente nas doenças cancerosas e
cardiovasculares.
Infelizmente a mulher portuguesa ainda está longe de reagir como nos Estados
Unidos ou Canadá quando confrontada com um diagnóstico do cancro do seio.
Naqueles países há uma procura ou um “approach” nutricional ou alternativa
muito mais divulgada.
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Um dos últimos estudos sobre a mulher canadiana com diagnóstico de cancro
de mama revela que 2 em cada 3 mulheres utilizam métodos alternativos em
complemento da terapia (11). Tentam proteger-se dos efeitos secundários,
melhorar as chances de remissão e evitar as recaídas.
Existem alimentos chamados “funcionais” que têm qualidades especialmente
imunoestimulantes e desintoxicantes que activam as enzimas endogénicas de
desintoxicação e anti-tumor. É o que se passa com os brócolos que protegem
contra as radiações e estimulam o fígado na desintoxicação das substâncias
cancerígenas. O alho é outro alimento que esquecemos muitas vezes mas com
grandes propriedades anticancerosas (12).

Principais alimentos funcionais
Brócolos

Alho

Sementes de sésamo

Couve-flor

Cebola

Sementes de linho

Couve portuguesa

Cogumelos

Rábano

Couve de Bruxelas

Arroz integral

Soja

Salsa

Aveia

Outros alimentos importantes:
Cenouras
Laranjas
Uvas
Legumes e frutos amarelos

Ricos em betacaroteno e antioxidantes:
Alperces
Beterraba
Courgettes e Abóbora
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São também aconselhados os seguintes peixes:
Atum
Sardinhas
Salmão
Carapaus
Anchovas
Estes peixes são muito ricos em Omega 3 que tem uma grande potencialidade
anti-cancro.
A cenoura e a beterraba utilizadas sob a forma de sumo devem ser
consumidas várias vezes por dia e são uma arma eficaz para resistir contra os
efeitos nefastos das radiações e sobretudo da quimioterapia. Pode juntar-se a
este sumo um pouco de sumo de limão que ajudará o fígado a desintoxicar-se
das substâncias químicas do tratamento convencional.
Estes alimentos têm igualmente um efeito imunoestimulante e ajudam a manter
a barreira contra o tumor.
Estudos americanos demonstram que o sangue de doentes com cancro tem a
actividade das células NK diminuída de mais de metade, quando comparadas
com as de uma pessoa saudável.
O consumo de carnes vermelhas durante a evolução clinica do cancro do seio
é de eliminar. Devem ser substituídas moderadamente por carnes brancas.
Estudos Japoneses (Nemoto et al.) demonstram que o consumo de carnes
vermelhas afecta a taxa de mortalidade e que a sua eliminação da dieta diária
favorece a sobrevivência após diagnóstico.
Um outro importante estudo feito em grande escala “Women´s Healthy Eating
and Leaving” pela Universidade da Califórnia em San Diego foi inspirado pela
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utilização das terapias nutricionais alternativas no tratamento do cancro (14).
Neste estudo foi predominantemente utilizado uma dieta vegetariana com
grandes quantidades de sumos de legumes promovendo uma maior ingestão
de fitonutrientes. Este estudo não está ainda terminado mas o seu objectivo é
de provar a importância de uma intervenção dietética nos casos de
sobrevivência, qualidade de vida e recaídas.
O consumo de certos cogumelos ricos em beta-glucan e efeitos sobre a
estimulação da interleuquinae interferon é fortemente recomendado. Podem
ser consumidos como alternativa à carne, como um legume ou mesmo nas
sopas de legumes. Existem também extractos de cogumelos em cápsulas e
ampolas como por exemplo a ganoderma, shitaké e P.S.P. (versicolor), ricos
em polisacáro-peptidos com efeitos confirmados nos tratamentos do cancro do
seio.
(81% de sobrevivência em 10 anos quando combinado com a quimio contra
60% quando aplicada somente a quimioterapia (Jino et al. 1995).
O arroz integral é um outro dos meus alimentos favoritos, não só por causa da
sua riqueza em vitaminas do complexo B e vitamina E, mas sobretudo porque
contém sacáridos com propriedades anticancerosas (15) Há mais de 30 anos
que utilizo o arroz integral nas dietas que aconselho como por exemplo as
curas de 3 dias para desintoxicar e fortificar o organismo.
Michio Khusi provocou várias vezes polémicas a propósito da sua dieta
macrobiótica para tratamento do cancro. Embora seja uma dieta que não pode
ser generalizada é no entanto um facto que inúmeros doentes cancerosos
obtiveram remissões. Actualmente Michio Khusi é um mestre respeitado,
recebendo convites para os congressos de medicina alternativa do cancro,
organizados pelas grandes universidades americanas.
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Suplementos nutricionais e vitaminas
Vários são os trabalhos realizados com substâncias naturais, vitaminas, ácidos
gordos essenciais que reconheceram a sua acção anti-cancerígena.
É o caos do betacaroteno, das vitaminas C e E, coenzima Q10, Omega 3 e de
certos cogumelos asiáticos.
Foi provado que 1 grama de DHA (Omega 3) mais 1 grama de vitamina E
diários aumentam a esperança de vida nas doentes com cancro da mama
protegendo-as contra os efeitos secundários da quimioterapia.
As vitaminas A, C, E, também chamadas antioxidantes com o selénio, zinco,
SOD e glutatião reduzem de maneira significativa o risco de mutação da P53,
induzida pela quimio, para as células sãs, responsável por tumores
secundários (16). A enzima superóxido dismutase (SOD) conhecido como o
mais importante antioxidante endógeno, possui propriedades fenótipicas contra
o tumor maligno, sendo uma hipótese chave nos tratamentos de suporte.
Trabalhos actuais na Universidade de Paris V, departamentos de oncologia
sugerem que a enzima SOD devia ser utilizada, ao mesmo tempo que a
quimioterapia, nos casos de cancro do seio, podendo reduzir de 30 a 60% um
tumor, em relação aos casos que é usada apenas a quimioterapia (17).
Trabalhei mais 8 anos na elaboração de um composto antioxidante, em
grânulos doseados que tem uma actividade similar à enzima SOD mas com a
vantagem de ser plenamente absorvida pela via oral (sob a forma de
comprimidos a absorção fica muito reduzida). Este composto (Anoxe) tem
testes que comprovam potentes efeitos anti-radicais livres, anti-inflamatórios
bem como a capacidade de indução da apoptose celular. Existe uma
quantidade impressionante de documentos científicos que demonstram as
propriedades da enzima SOD no tratamento do cancro do seio (18).
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A coenzima Q10 é uma outra enzima de grande importância que promove de
maneira significativa a produção de moléculas de energia ATP nas
mitocondrias celulares. Em casos de stress prolongado e doença nota-se uma
deficiência em CO.Q10 que está também ligada aos casos de envelhecimento.
O coenzima Q10 estimula as funções imunitárias e age como um antioxidante.
Nos tratamentos oncológicos a coenzima Q10 previne contra os efeitos tóxicos
e danos cardíacos, palpitações e problemas nervosos causados por alguns
agentes tais como o adriamicin (19). Em França um estudo demonstrou a
ligação existente entre grandes deficiências de coenzima Q10 e maus
prognósticos no cancro do seio (20). Tenho obtido resultados excelentes
combinando o composto antioxidante Anoxe com 150 mg de coenzima Q10 por
dia.

Os Omega 3, os compostos antioxidantes, o squalene, o chá verde e sobretudo
o extracto líquido de cartilagem de tubarão (todos os estudos clínicos foram
feitos e obtiveram resultados apenas com o extracto liquido) são as melhores
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substâncias para inibir a angiogenése do tumor. Podemos combater a sua
agressividade e melhorar o impacto da quimioterapia, especialmente nos
tumores inoperáveis (21) utilizando o extracto líquido de cartilagem de tubarão.
Evidentemente que deve ser sempre consultado um médico ou terapeuta
competente para acompanhar a evolução.

Conclusões
Podemos evitar certos tipos de cancro e melhorar o nosso estado de saúde se
soubermos adoptar um modo de vida equilibrado. O cancro do seio por bem
traumatizante que seja não deve ser visto como uma situação sem solução.
Elas existem o que é necessário é tomar as decisões correctas. Os melhores
resultados podem ser obtidos quando combinada a medicina convencional com
um bom suporte nutricional ou com a ajuda de uma terapia alternativa
específica que já tenha apresentado provas da sua eficácia. Mesmo assim
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recomenda-se a maior prudência face aos chamados “milagres” ou “remédios
Miraculosos”.
Por um lado existe um sistema médico sem grande abertura ou sem tempo
para se debruçar para métodos menos tóxicos, mas por outro lado temos
também uma medicina alternativa à procura de um enquadramento científico e
profissional.

Serge Jurasunas
www.sergejurasunas.com
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