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Introdução: Nas últimas décadas, inúmeras pesquisas têm sido realizadas para investigar os 

diversos fatores que podem contribuir para a carcinogênese e os seus mecanismos 

fisiopatológicos. O consumo crônico de álcool, dentre outros, tornou-se um desses objetos de 

estudo. Estima-se que 3% das mortes causadas por câncer tenham como etiologia o etilismo, 

uma vez que componentes presentes nas bebidas alcoólicas, como os hidrocarbonetos 

policíclicos e nitrosaminas, além dos seus produtos metabólicos, são carcinógenos e 

apresentam potencial para sintetizar ou promover uma proliferação acelerada de células 

promotoras de tumores (1). Esse consumo impulsiona os riscos de desenvolvimento de vários 

tipos de cânceres, que apresentam risco aumentado de 2 a 3 vezes nos órgãos associados ao 

trato digestivo como: estômago, boca, faringe, laringe e esôfago, além do trato respiratório (2, 

3). O contato direto do álcool nesses tecidos inicia um processo lesivo que apresenta como 

resultado a redução da ação protetora do revestimento mucoso, uma vez que ocasiona um 

déficit no sistema imune (3). Nesse sentido, faz-se necessário analisar o perfil etilista como 

fator de risco para o desenvolvimento de tumores. Objetivos: Correlacionar o consumo de 

álcool e o desenvolvimento de cânceres em pacientes atendidos em um hospital de referência 

em oncologia. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e retrospectivo, 

envolvendo 65 pacientes oncológicos atendidos no Hospital Universitário João de Barros 

Barreto (HUJJB), com idades entre 29 e 81 anos e de ambos os sexos. A amostra foi não 

probabilística por conveniência, realizada no período de agosto de 2018 a junho de 2019, com 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 950.479, sendo consolidada 

mediante leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A 

análise do consumo de álcool foi feita por meio da análise dos prontuários dos pacientes e 

aplicação de questionário. Todos dados foram analisados, expostos e tabulados no programa 

Microsoft Excel 2010. Resultados e Discussão: Nesse estudo, 56,9% (n= 37) eram do sexo 

feminino e 43% (n= 28) do sexo masculino, com idade de média de 56 anos. Dos diagnósticos 

de câncer, 23% (n= 15) eram no estômago, 13,8% (n= 9) na mama, 13,8% (n= 9) no fígado, 

7,6% (n= 5) no esôfago, 6,1% (n= 4) no pulmão, 4,6% (n= 3) no reto, 4,6% (n= 3) no ovário, 

3,07% (n= 2) no pâncreas, 3,07% (n= 2) na faringe, 3,07% (n= 2) na laringe, 3,07% (n= 2) na 

boca, 3,07% (n= 2) no útero, 3,07% (n= 2) na próstata, 3,07% (n= 2) no mediastino, 1,53% 

(n= 1) no ânus, 1,53% (n= 1) colorretal e 1,53% (n= 1) sarcoma de kaposi. Em relação à 

análise de associação com o álcool, observou-se que 70,7% (n=46) eram ex-etilistas, 21,5% 

(n= 14) nunca ingeriram e 7,6% (n=5) ainda faziam uso. Diante dos resultados, observa-se 

que a maioria dos pacientes entrevistados já tiveram contato ou ainda consumiam bebidas 

alcoólicas, o que pode ter agravado os quadros clínicos, indicando uma elevada associação 

entre esse fator de exposição e o adoecimento dos pacientes. Dos ex-etilistas, todos haviam 

cessado o consumo de álcool em decorrência da doença. Dos 65 pacientes estudados, o câncer 

mais prevalente foi o de estômago com 23%, seguido de câncer de mama, fígado e esôfago. 

Os resultados encontrados corroboram com os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 
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(4), que elenca o consumo de bebidas alcoólicas como um dos principais fatores de risco para 

a doença, uma vez que o álcool aumenta o risco de desenvolvimento de tumores na cavidade 

bucal, faringe, laringe, esôfago, estômago, fígado, intestino (cólon e reto) e mama. A mesma 

prevalência foi evidenciada em uma pesquisa realizada em um hospital de referência em 

oncologia em Belém (PA), na qual concluiu que mais da metade dos pacientes oncológicos 

estudados já haviam tido contato com bebidas alcoólicas anteriormente (5). Esses dados 

demonstram a elevada correlação existente entre ingestão de álcool e a carcinogênese. Além 

disso, é importante destacar que há uma grande relação dose-resposta entre o consumo de 

bebidas alcoólicas e o risco de desenvolvimento de câncer. Ou seja, quanto maior a dose 

ingerida e o tempo de exposição à substância, maior será o risco de desenvolver os tipos de 

tumores citados. É importante destacar que indivíduos que fazem uso excessivo de álcool 

podem ter deficiências nutricionais graves devido às interações que podem ocorrer entre 

micronutrientes e o álcool, que favorecem os processos carcinogênicos em vez de evitá-los. 

Conclusão/Considerações Finais: Levando em consideração a quantidade de pacientes que 

já tiveram contato com álcool ou ainda fazem uso, observou-se que existe uma elevada 

correlação com o desenvolvimento de tumores. Nesse sentido, é necessário que nutricionistas 

juntamente com a equipe multiprofissional estejam capacitados a promover ações em saúde 

que conscientizem e instruam esses pacientes sobre os malefícios provocados pelo uso do 

álcool, visando reduzir o aparecimento de novos tumores e outras comorbidades, garantindo, 

assim, melhores resultados no quadro clínico. Além disso, vale ressaltar a importância de 

acompanhamentos nutricionais individualizados, fornecendo nutrição adequada e de 

qualidade, reduzindo o potencial carcinogênico e outras patologias. No entanto, estudos mais 

específicos que analisem o álcool em diferentes doses e por tempo de uso podem trazer 

maiores respostas sobre a influência do seu consumo no desenvolvimento de tumores. 
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