
AntiCâncer

Rápido resumo do livro Anticâncer do David Servan-schreiber da editora Fontanar.

Somos levados a acreditar que o câncer é antes de tudo uma questão de genes, não de estilo de vida.
Porém o inverso é que é verdade.

Todas as pesquisas sobre o câncer concordam: os genes contribuem no máximo, com 15% com a 
mortalidade do câncer, o ambiente e o estilo de vida ficam com os 85% restantes.

Fugir das Estatísticas

Quando alguém recebe um disgnóstico de um médico de que tem 3 semanas de vida por exemplo, é 
muito importante saber que o médico trabalha com estatística para dizer isso. Como é estatística, já 
que ele não é Deus para te dizer com exatidão sobre o futuro, então existe 50% de chance desse 
alguém morrer antes das 3 semanas e 50% de morrer após as 3 semanas. Aí entrará o que a pessoa 
tem a seu favor ou contra para dizer em qual das metades dos 50% ficará. Se a pessoa se cuida, tem 
boa resistência, boa alimentação, dorme bem, faz exercícios físicos com frequência, então 
provavelmente ficará na segunda metade dos 50% e viverá mais que as 3 semanas, tendo a 
possibilidade até de morrer de velhice, visto que existe até a possibilidade de erro no diagnóstico do 
médico.

Agir sobre a doença

Para interferir positivamente sobre a doença devemos estar bem informados, cuidar do corpo e da 
mente, receber a alimentação adequada a uma boa saúde. Neste caso as funções vitais do corpo irão 
se mobilizar para lutar contra a doença, qualquer que seja ela.

Reforçando a vitalidade do corpo e da mente

- Alimentação vegetariana com alimentos orgânicos;
- Complementada com suplementos (antioxidantes vitaminas E e C e selênio e um grama de ômega-
3 por dia);
- Exercícios físicos (trinta minutos de caminhada, seis dias por semana);
- Prática de gestão do estress (movimentos de ioga, exercícios de respiração que aumentam a 
frequência cardíaca, visualização mental ou relaxamento progressivo);
- Participação durante uma hora por semana em um grupo de apoio com outros pacientes do mesmo 
programa.

Alimentação ocidental típica

É um verdadeiro adubo para o câncer.



Ajudando nossos Defensores

Muitas pesquisas mostram que os glóbulos brancos lutam bem melhor se, primeiro,  forem tratados 
com respeito (estiverem bem alimentados e protegidos das toxinas), e segundo, se seu comandante 
mantiver a cabeça fria (lidar bem com suas emoções e manter a serenidade).

Inibem e Encorajam as Células Imunológicas

Inibe Encoraja

Dieta ocidental tradicional (pró-inflamatória) Dieta mediterrânea, cozinha indiana, cozinha 
asiática

Emoções reprimidas Emoções expressas

Depressão e amargura Aceitação e serenidade

Isolamento social Apoio dos amigos e da família

Negação da verdadeira identidade (por exemplo, 
a homossexualidade)

Aceitação de si, com seus valores e sua história

Sedentarismo Atividade física regular

Diferentes pesquisas sobre os glóbulos brancos mostram que eles reagem à alimentação, ao meio 
ambiente, à atividade física e à vida emocional.

Inflamação

A inflamação é o mecanismo de reparação das feridas. Com o objetivo de curar a inflamação 
também pode colaborar com o câncer.

O estresse é um dos fatores que fazem aumentar a produção de substâncias inflamatórias.



Alimentos que combatem ou previnem o câncer

-Alho
-Repolho
-Uva
-Gengibre
-Soja (em diferentes formas de consumo é importante alimento contra o câncer)
-Chá-verde
-Hortelã, tomilho, manjerona, orégano, o manjericão, o alecrim
-Brócolis
-Tomate
- cogumelos comestíveis comuns
- alguns chás verdes
- certos condimentos e ervas usados para cozinhar
- pão multigrão (trigo misturado com aveia, centeio, linho, etc)
- pão feito com fermento biológico
- arroz integral, arroz basmati ou thai
-Farinhas e féculas de índice glicêmico baixo
- legumes e leguminosas
-boas gorduras (azeites ou manteigas não pasteurizadas)
-cebola ou alho
-frutas em geral em estado natural, principalmente mirtilo, cereja e flamboesa
-extratos adoçantes naturais: xarope de agave, adoçante Stevia, xilitol, glicine, chocolate amargo 
(mais de 70% chocolate)
-Cereais integrais e misturados, massas e macarrões integrais (preferir massas semi-integrais ou a 
base de mistura de cereais), quinoa, aveia, milhete, trigo sarraceno
-Batatas doces, inhames, lentilhas, ervilhas, feijões
-Flocos de aveia (mingau)
-Água com suco de limão ou temperada com tomilho, sálvia, casca de laranja ou uma tangerina 
orgânica
-Chá verde (que age diretamente contra o câncer), sem açúcar ou com xarope de agave. Uma taça 
tipo de vinho por dia, durante a refeição
- Alho, cebola, cebolinha misturados aos outros alimentos (contribuem para reduzir picos de 
insulina)
-Preferir óleo de canola, caso não encontre, use o de girassol
-Azeite de oliva, óleo de linhaça, manteiga e laticínios orgânicos
-Leite de soja, ioguste de soja
-Azeitona
-Legumes, leguminosas e tofu
-Aves, ovos orgânicos e carne vermelha orgânica (menos de 200g por semana)
-Peixes (cavala, sardinha, salmão)
-Água mineral ou de fonte limpa (analisada como boa para consumo). A garrafa de água mineral 
não pode ficar exposta ao sol



Alimentos que pioram ou causam câncer

- açúcares: branco, mascavo, mel, xarope de bordo, de milho, dextrose
- farinhas brancas refinadas: pão branco, massas, arroz branco, bolos, biscoitos de arros, cereais 
refinados e adoçados
- batata inglesa, principalmente purê, cereais a base de arroz e a maior parte dos outros cereais para 
café-da- manhã
- geléias, frutas cozidas com açúcar, frutas em calda
-Casca de frutas e legumes não orgânicos (os pesticidas se acumulam na casca)
- bebidas açucaradas: refrigerantes, sucos de fruta industrializados
- carne vermelha não orgânica,
-Peles de aves
- leite não orgânico
- margarinas e gorduras vegetais hidrogenadas (óleos vegetais hidrogenados passaram a ser 
proibidos na indústria alimentar da Dinamarca e nos restaurantes de Nova Iorque e Filadélfia)
-Óleos de soja, girassol e milho
-Laticínios convencionais (muito ômega-6)
-Batata frita, frituras em geral, biscoitinhos e outros aperitivos do gênero.
- doces, balas, chocolates e outros similares
- álcool
-Água de torneira nas regiões de agricultura intensiva, devido à presença de nitratos e pesticidas

Nossa dieta ocidental convencional favorece muito o desenvolvimento e aparecimento do câncer.

Alimentos mais contaminados pelos pesticidas (preferir os orgânicos)
Maçã, pera e morango, uva e pimentão

Alimentos menos contaminados pelos pesticidas
Banana, laranja, abacaxi, couve-flor, tomate.

Evitar sempre que possível produtos químicos industriais
-Arejar roupas depois de lavagem a seco
-Evitar os pesticidas e os inseticidas químicos em casa
-Evitar os produtos de limpeza químicos
-Evitar colocar o alumínio em contato com a pele
-Evitar cosméticos com parabenos e ftalatos
-Evitar os cremes que contém estrógenos ou hormônios placentários
-Desodorantes com antiperspirantes contendo alumínio
-Cosméticos, loções, xampus, tintas de cabelo, laquês, musses, géis, esmaltes de unha, protetores 
solares, desodorantes que contêm estrógenos ou hormônios placentários, parabenos ou ftalatos
-Perfumes que contêm ftalatos (quase todos)
-Aquecer comida ou líquidos em recipientes de plástico que contém PVC ou em francos de 
poliestireno ou Isopor.
-Panelas de Teflon arranhadas
-Produtos de limpeza comuns: detergente líquidos, desifentantes, desodorizador de vaso de banheiro

Usar ao invés:
-Preferir lavagem normal, ao invés de a seco
-Desodorantes naturais sem alumínio
-Produtos naturais ou cosméticos sem parabenos ou ftalatos



-Perfumes, evitar todos ou no máximo água de toilete, que contém menos
-Pesticidas a base de óleos essenciais, de ácido bórico ou de terra diatromácea.
-Utilizar panelas de vidros ou cerâmica, inclusive quando for ao microondas
-Superfícies de Teflon intactas ou panelas sem Teflon (aço inoxidável 18/10)
-Produtos ecológicos ou verdes, ou substituir por vinagre branco ou bicarbonato de sódio

Fazer de 20 a 30 minutos de exercícios físicos diariamente.

Praticar meditação de alguma forma: ioga, meditação em plena consciência, taichi, oração, reza, etc.

Maiores fatores de risco para o Câncer

Fumo e obesidade

Mais rico vegetal em ômega-3
Semente de linho, que contém 3 vezes mais ômega-3 do que ômega-6.
Atum, sardinha, salmão, cavala e outros.

Ácidos graxos

Ômega-6 – Facilitam a estocagem das células adiposas, a rigidez das células, a coagulação e as 
respostas inflamatórias às agressões exteriores. Estimulam a fabricação de células adiposas desde o 
nascimento.

Ômega-3 – Atua na constituição do sistema nervoso, tornam as células mais flexíveis e acalmam as 
reações de inflamação. Limitam também a fabricação de células adiposas.

O equilíbrio da nossa fisiologia é o equilíbrio entra estes dois ácidos graxos. Nestes últimos 50 anos 
os alimentos e nosso estilo de vida valorizou ao extremo o ômega-6 e desprezou o ômega-3.

A forma de criar os animais, agora em cativeiro e sendo alimentados com milho e soja fez com que 
a quantidade de ômega-6 na carne bovina, frangos e ovos tenha aumentado demais.

A alimentação do homem primitivo era balanceada em termos dos ácidos graxos, era basicamente 
de 1 para 1.  Segundo pesquisa no ano 2000 a relação na carne vermelha era de 4 x 1 e do ovo era 
de 15 x 1.

Atitudes anticâncer

- atitude menos positiva e mais contemplativa e passiva



Evolução dos nossos genes

Nossos genes evoluiram muito pouco e hoje como ontem, nossa fisiologia espera uma alimentação 
semelhante `que tínhamos quando comiamos os produtos da caça e da colheita: muitos legumes e 
frutas, de tempos em tempos algumas carnes ou ovos de animais selvagens, um equilíbrio perfeito 
entre os ácidos graxos essenciais (ômega-6 e ômega-3)  e muito pouco açúcar ou farinha (a única 
fonte de açúcar refinado para nossos ancestrais era o mel, sendo que eles não consumiam cereais.

O câncer se nutre de açúcar

O homem primitivo consumia apenas 2kg de açúcar refinado por ano e por pessoa. 
Passamos a consumir 5kg de açúcar por ano em 1830.
No século XX alcançamos o nível espantoso de 70kg.

O açúcar nutre e faz os tecidos crescerem rapidamente, inclusive o do câncer.

Efeitos da redução de açúcar

A redução do consumo de açúcar e de farinhas brancas age muito rapidamente sobre a taxa de 
insulina e de IGF. As consequências são bem depressa visíveis (em algumas semanas apenas), como 
por exemplo, na pele.

A acne da pele do ocidental é provocada pelo grande consumo de açúcar e farinhas brancas. Em 
populações pesquisadas que não consomem açúcar ou com baixo consumo não existe acne.

As pessoas com diabetes tem ainda maior risco de contrair câncer.

Evitar adicionar açúcar ao café e preferir a ingestão de frutas.

Consumo de Frutas

Não há limites para o consumo de frutas a não ser que se coma com açúcar ou com calda. Podemos 
comer à vontade.

Substitutos para o Açúcar

Stevia e xarope de agave.

Consumo de carnes e câncer

Verifica-se uma relação direta entre o consumo de carnes, de frios e laticínios e a frequência de 
câncer. Inversamente, quanto mais a alimentação de um país é rica em legumes e leguminosas 
(ervilhas, feijões, lentilhas, etc) menos os cânceres são frequentes.



Recomendações Simples para Desacelerar a marcha do Câncer

1- Comer pouco açúcar refinado e farinha branca. 
Substituí-los por farinhas de pães cereais múltiplos e de fermentação tradicionar e adoçante steves 
ou xarope de agave para adoçar.

2- Evitar todas as gorduras vegerais hidrogenadas, tanto em margarinas quanto em bolos, tortas e 
todas as gorduras animais desequilibradas em ômega-6. 
Substituir por azeite de oliva (não favorece a inflamação) ou então manteiga e queijo de animais 
criados em pastagens.

Obs.: para que as carnes, leite, queijos e ovos sejam ricos em ômega-3, não basta que sejam 
orgânicos. É preciso que os animais tenham sido alimentados em pastagem ou com semente de 
linho. Mesmo assim os alimentos orgânicos devem ser preferidos por vários motivos.

O consumo de peixe, que é rico em ômega-3, reduz o risco de câncer.

Não devemos confiar nos sistemas de tratamento de água, pois algumas substâncias perigosas 
escapam ao seu controle. Devemos sempre que possível preferir uma água confiável, seja mineral 
ou não.

Fumantes

Quando os fumantes abandonam o cigarro o risco de contrair câncer diminui claramente.

Radioterapia e demência
A radioterapia do cérebro corre o risco de levar a demência.

Quimioterapia e esterilidade
Corre o risco de causar esterilidade.

Chá verde
Duas a três vezes por dia ajuda a combater o câncer.

Câncer e Diabetes
O câncer é como a diabetes, você precisa cuidar todos os dias.

Observação importante – essa alimentação não tem nenhum efeito maléfico e ao contrário traz 
benefícios para a saúde, ou seja, se não fizer bem, mal não fará.

O prato anticâncer
Sobretudo legumes e leguminosas acompanhados de azeite de oliva, alho, ervas e condimentos. As 
carnes são opcionais e quando usadas servem apenas de acompanhamento para o sabor, apenas um 
pequeno pedaço.

Chá verde
Reduz o crescimento de tumores.



É importante uma infusão prolongada, de 5 a 8 minutos ou 10 de preferência.
Recomenda-se consumir umas 6 xícaras por dia.

Alho e cebolas
Muitas boas propriedades importantes contra o câncer e várias outras doenças.

Frutas e Legumes ricos em caróteno
Cenouras, batata-doce e abóboras, tomates, beterrabas, laranjas e outros com cores vivas. Possuem 
vitamina A e licopeno, que inibem o progresso das células cancerosas.

Soja
As isoflavonas da soja bloqueiam a estimulação das células cancerosas pelos hormônios sexuais.

Cítricos
Laranjas, tangerinas, limão contém flavonóides antiinflamatórios.

Vitamina D
Fabricada pela pele durante a exposição ao sol. Importante na prevenção contra o câncer.
Vinte minutos de exposição do corpo inteiro ao meio dia (cuidado com a superexposição). Os 
alimentos que mais contém vitamina D: óleo de fígado de bacalhau, salmão, cavala, sardinha, etc.

Ômega-3
Os ômega-3 presentes nos peixes gordos reduzem a inflamação. Comer peixe pelo menos duas 
vezes por semana ajuda a reduzir os riscos de câncer.
Obs.: evitar peixes que contém muito ômega-6.

Dar preferência aos peixes frescos.

As sementes de linhaça são ricas em ômega-3 e o consumo de 30g de semente moída retarda o 
crescimento dos tumores. Consumir o óleo em somente até 3 meses.

Estado de Espírito
Em geral é preciso de 10 a 40 anos para o aparecimento de células cancerosas.

Fatores de risco
Assim como a alimentação. A falta de exercícios, a qualidade do ar e da água e os estresses 
psicológicos influenciam profundamente o "terreno no qual o grão pode se desenvolver".

Fatores psicológicos que contribuem com o agravamento e aparecimento do Câncer
-Emoções reprimidas
-Infância difícil, sem afeto ou sob grande violência. Raramente extrovertem e extravasam seus 
sentimentos. Evitam os conflitos para agradar.
-Sentimento de impotência
-Estresses diversos
-Nunca dizer não, aceitando tudo e colaborando sempre com todos

Inversamente os fatores positivos favorecem para evitar e no combate ao câncer.



Libertando-se dos traumas do passado
Devemos curar primeiro os traumas do passado, cujas feridas mal cicatrizadas continuam a drenar 
nossa força vital. Esses traumas devem ser primeiro percebidos e depois externados para que então 
possamos nos libertar dos mesmos.

Força interior
Encontrar um forte objetivo para a própria vida, algo que o motive com grande força, para o qual se 
sinta com grande entusiasmo, isso fará de alguém bem mais forte imunologicamente.

Relacionamentos
Para sermos plenamente humanos precisamos estabelecer com o outro uma relação o mais autêncita 
possível. Para isso é preciso ultrapassar a imagem que temos de nós mesmos e a que fazemos dos 
outros para perceber o real e não a imagem que fazemos.

Ficar sozinho
É importante para todos nós passar algum tempo, todos os dias, sozinho consigo mesmo. Estar 
consigo, como que meditando sobre sua vida. A respiração ajuda a nos concentrarmos em nós 
mesmos. Respirar calma e pausadamente.

A solidão geralmente faz sofrer bem mais que a dor física.

Otimismo e Humor
O humos e o otimismo são importantes para melhor as defesas internas. O mais importante é 
alimentar um desejo forte de viver e de tornar importante sua vida.

Esperar o melhor
É importante sempre acreditar que o melhor acontecerá mas se preparar para o caso de acontecer o 
pior.

Importância do toque
Tocar no corpo é muito importante para o seu desenvolvimento sadio. Por isso acaricie, abrace, 
toque, beije e mostre que está presente e interessado.

Efeitos Positivo dos Exercícios Físicos
Atletas em exercícios relatam que ao final de 20 ou 30 minutos entram num estado no qual, 
espontaneamente surgem pensamentos positivos, por vezes criativos.

Desenvolvimento do Câncer
O câncer somente pode se desenvolver em "terreno fértil", ou seja, se estivermos cuidando bem de 
nossas vidas (física, alimentação, etc) não haverá terreno adequado para ele aparecer.

Os menos favorecidos
É bom lembrar que os menos favorecidos são ainda mais afetados com tudo isso. Aí também a 
injustiça social é grande. Consomem produtos mais baratos, que são ainda mais afetados, carecem 
de sistema de esgotos e saneamento em geral.



Lista de compras anticancer

Proteínas – pequenas cavalas, sardinha, carnes, aves e ovos orgânicos (moderadamente), 
leguminosas (feijão e soja em várias formas).

Obs.: evitar o cará tilápia, que atualmente está com uma relação ômega-3 x ômega-6 mmuito 
perigosa.

Obs.: existe uma notícia rolando de que a soja contém hormônio feminino e seria de uso 
inadequado para homens, mas tudo indica que é uma informação infundada.

Cereais e féculas – pão integral, arroz integral, trigo para kibe, mingau de aveia e de trigo, batata-
doce, semente de linhaça

Lipídios – azeite de oliva, óleo de linhaça, manteiga orgânica e óleo de fígado de bacalhau

Legumes – brócolis, couve-flor, cenoura, batata-doce, abóboras, tomate, beterraba, espinafre

Ervas e condimentos – alho, cebola, orégano, mangericão, tomilho, salça, aipo, cheiro-verde, 
canela, raiz de gengibre

Algas

Frutas – morango, laranja, tangerina, limão, caqui, damasco, suco de romã
Bebidas – água mineral, filtrada ou de fonte (analisada), todos os chás verdes, infusão de raiz de 
gengibre

Site do autor – http://www.anticancer.fr.
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