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Todas as pessoas podem tomar 
atitudes para reduzir o risco de câncer 
ao escolher opções saudáveis, que 
incluem parar de fumar, manter-se 
fisicamente ativo e consumir alimentos 
e bebidas saudáveis.

O fumo é a maior causa evitável de 
câncer no mundo. Parar de fumar tem 
um grande impacto positivo na saúde de 
uma pessoa e da sua família e amigos. 
A boa notícia é que parar de fumar em 
qualquer idade é benéfico, aumentando 
a expectativa de vida e melhorando a 
qualidade de vida1.

As pessoas também podem reduzir seus 
riscos de ter muitos tipos de câncer ao 
manter um peso saudável e tornar a 
atividade física parte de suas rotinas2, 3. 
Estar acima do peso ou obeso aumenta 
o risco de dez tipos de câncer: câncer de 
intestino, mama, útero, ovário, pâncreas, 
esôfago, rim, fígado, próstata avançado 
e vesícula biliar4, 5. O álcool também 
está fortemente ligado com o risco 

aumentado de vários tipos da doença. 
A redução do consumo de álcool diminui 
o risco de câncer de boca, faringe, 
laringe, esôfago, intestino, fígado e 
mama6. Em geral, mais de um terço 
das neoplasias comuns poderiam ser 
evitados por uma dieta saudável, prática 
de atividade física e manutenção de um 
peso corporal saudável.

Reduzir a exposição à radiação 
ultravioleta (UV) do sol e de outras 
fontes, como solários, também é 
importante para reduzir o risco de 
muitos tipos de câncer de pele7.

1. Jha P, Peto R. (2014). Global Effects of Smoking, of 
Quitting, and of Taxing Tobacco. N Engl J Med. 370:60-8.

2. World Cancer Research Fund International. Our 
cancer prevention recommendations. http://www.
wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-
recommendations

3. World Cancer Research Fund International. Link between 
lifestyle and cancer risk. http://www.wcrf.org/int/link-
between-lifestyle-cancer-risk

4. World Cancer Research Fund International/American 
Institute for Cancer Research. Continuous Update Project.  
http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/link-
between-lifestyle-cancer-risk/cancers-linked-greater-
body-fatness

5. World Cancer Research Fund International/American 
Institute for Cancer Research. Continuous Update 
Project Reports.  
http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/continuous-
update-project-findings-reports

6. WHO. (2011). Global status report on alcohol and health. 
Geneva: World Health Organization.

7. SunSmart. UV and sun protection. http://www.sunsmart.
com.au/uv-sun-protection

ESCOLHER UM ESTILO 
DE VIDA SAUDÁVEL

EU POSSO

TODAS AS PESSOAS PODEM ESCOLHER 
UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL PARA 
REDUZIR O RISCO DE CÂNCER.


