
Excesso
de peso
provoca
cancro

índice de massa corporal
elevado está agora ao lado
do tabaco como principal
indutor de tumores. Peritos
fizeram o alerta em Lisboa

O excesso de peso tem a mesma

importância para o risco de can-

cro como fumar. Ou seja, os qui-
los a mais e os cigarros são hoje
os principais indutores de tumo-
res malignos. A conclusão foi

partilhada em Lisboa por um
dos mais reportados oncologis-
tas mundiais, o presidente da So-

ciedade Americana de Oncolo-

gia, Clifford Hudis, num encon-
tro sobre a inovação no trata-
mento oncológico.

No Instituto de Medicina Mole-
cular (IMM) de Lisboa, Clifford
Hudis fez um alerta aos colegas:
"Para se entender completamen-
te o cancro é preciso incluir o fa-

tor ambiental, como o excesso

de peso e a obesidade, porque es-

tá junto ao tabaco como fator de
risco". Por outras palavras, a
massa adiposa pode provocar
"alterações nos genes oncossu-

pressores — capazes de manter
os mecanismos de regulação
que reparam as lesões nas célu-

las (tumor) ou que as progra-
mam para a morte", explica o in-

vestigador do IMM Luís Costa,

responsável pela oncologia clíni-

ca do Hospital de Santa Maria.
O perigo do índice de massa

corporal aumentado é agora um
elemento a ter em conta para a

prevenção e o tratamento. E o

futuro, para já, passa pela genó-
mica: o estudo das característi-
cas genéticas do doente e do seu

cancro para que a terapêutica se-

ja individualizada. "Já temos tra-
tamentos personalizados — com
alvos identificados a partir do

cruzamento de informação en-
tre o que nos dizem os estudos

genéticos e a biopsia normal —

para alguns cancros da mama,
pulmão, cólon e mieloma", ga-
rante o médico português. Na

prática, são tratamentos diferen-
tes da típica quimioterapia que
mata as células más e as boas,
com efeitos secundários, alguns
estigmatizantes como a queda
de cabelo.

O recurso a nanomedicamen-
tos é uma das soluções inovado-

ras para não destruir as células

sãs, diz João Nuno Moreira, in-

vestigador do Centro de Neuro-

ciências e Biologia Celular, em
Coimbra. "Criamos um camião

(uma bola de gordura), carrega-
mo-lo com mercadoria (fárma-
cos para matar o cancro) e insta-
lamos-lhe um GPS para o levar
até ao sítio certo", explica o tam-
bém docente na Faculdade de
Farmácia de Coimbra.

Apesar dos progressos, a cura
ainda não está ao alcance. "Com
a genómica o cancro deixou de

ser tratado sempre com a mes-
ma quimioterapia, radioterapia
e cirurgia e é por aqui que va-
mos conseguir controlar melhor
a doença e aumentar os anos de
vida com qualidade", salienta a

investigadora e editora executi-
va do IMM, Carmo-Fonseca.
Mas será preciso que estas inova-

ções cheguem a quem precisa.
"Em 2020, duas em três pes-

soas nos países desenvolvidos
vão ter risco de cancro", alerta

Sérgio Barroso, da Sociedade

Portuguesa de Oncologia. "É ne-
cessário que as dificuldades eco-

nómicas, por exemplo, não
criem desigualdades no acesso,
senão a inovação não servirá pa-
ra nada".
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