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Resumo 

Estilo de vida é definido como hábitos e comportamentos de resposta em 

situações do cotidiano, aprendidos no processo de socialização que são 

reinterpretados e testados em situações diferentes do cotidiano e ao longo do ciclo 

da vida. Existe um interesse grande acerca do estilo de vida e da qualidade, pois 

está ligado aos agravos à saúde. O objetivo dessa pesquisa foi analisar o perfil do 

estilo de vida e as mudanças ocorridas nas pessoas com histórico de câncer na 

família. Participaram da pesquisa 30 pessoas de uma universidade particular de São 

Paulo, respondendo o questionário Estilo de Vida Fantástico e uma ficha 

sociodemográfica, utilizado a técnica Snowball. O resultado mostrou que 63% dos 

participantes eram filhos de pessoas com histórico de câncer na família. Os 

cânceres mais frequentes foram 34% para mama e 21% para próstata. Na categoria 

do estilo de vida 70% dos participantes se classificaram na categoria “muito bom”. E 

100% das mulheres consideram o histórico familiar para câncer um fator 

preocupante. Conclui-se que as mulheres apresentaram um estilo de vida melhor do 

que os dos homens e os que se preocupam com o fato de ter um histórico familiar 

para câncer, tendem a ter um estilo de vida melhor.   

Palavras-chave: Estilo de vida, câncer, família, predisposição genética para 

doença, saúde.  

Introdução 

Estilo de vida é definido como hábitos e comportamentos de resposta em 

situações do cotidiano, aprendidos no processo de socialização que são 

reinterpretados e testados em situações diferentes do cotidiano e ao longo do ciclo 

da vida. Existe um interesse grande acerca do estilo de vida e da qualidade, pois 

está ligado aos agravos à saúde (BARBOSA et al 2015). 

Em 1998, a Organização Mundial da Saúde (OMS), mostrou que a forma de 

vida baseada em padrões identificáveis de comportamento é definida como estilo de 

vida, os quais são determinados entre a característica pessoal, interação de papeis, 

interação social e as condições de vida ambientais e socioeconômicas (WHO, 1998).  

As últimas décadas têm representado um período de mudanças nas 

condições de vida e de saúde da população brasileira, que está em acentuado 

processo de envelhecimento, com um padrão de trabalho e lazer modificados e com 

profundas transformações na qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos. 

Houve uma queda nas mortes por doenças infectocontagiosas e aumento das 
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mortes por doenças crônicas não transmissíveis, semelhante ao quadro 

epidemiológico mundial. Dados atuais revelam que, no Brasil, 72% das mortes são 

causadas pelas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Grande parte desses 

óbitos é causada por doenças cardiovasculares, câncer, doença respiratória e 

diabetes (BRASIL, 2015). 

O câncer é a segunda causa de morte no Brasil e estima-se que para 2018 

ocorram cerca de 600 mil casos novos. Excetuando-se o câncer de pele não 

melanoma (aproximadamente 180 mil casos novos), ocorrerão cerca de 420 mil 

casos novos de câncer. O perfil epidemiológico observado assemelha-se ao da 

América Latina e do Caribe, onde os cânceres de próstata (61 mil) em homens e 

mama (58 mil) em mulheres serão os mais frequentes. Sem contar os casos de 

câncer de pele não melanoma, os tipos mais frequentes em homens serão próstata 

(28,6%), pulmão (8,1%), intestino (7,8%), estômago (6,0%) e cavidade oral (5,2%). 

Nas mulheres, os cânceres de mama (28,1%), intestino (8,6%), colo do útero (7,9%), 

pulmão (5,3%) e estômago (3,7%) figurarão entre os principais (INCA, 2018).  

A ocorrência do câncer é de etiologia multifatorial, podendo ter origem na 

combinação de vários fatores – genéticos, ambientais e de modos de vida, como 

tabagismo, inatividade física, alimentação inadequada, excesso de peso, consumo 

excessivo de álcool, exposição a radiações ionizantes e a agentes infecciosos. Este 

sinergismo potencializa o risco de desenvolvimento de determinados tipos de câncer 

e a redução isolada de apenas um deles pode ser insuficiente para garantir a 

efetividade das ações de prevenção (INCA, 2017). 

Mais de um terço das mortes por câncer no mundo podem ser atribuídos a 

fatores de risco potencialmente modificáveis (tabagismo, consumo de álcool, baixo 

consumo de frutas, legumes e verduras, inatividade física, sobrepeso e obesidade, 

fumaça proveniente da queima de combustíveis sólidos em ambientes fechados, 

poluição urbana do ar e sexo sem proteção) (DANAEI et. al., 2005). Dentre outros 

fatores de risco estão os não modificáveis: sexo, idade e histórico familiar (MAI et. 

al., 2010). 

 A presença de história familiar como fator de risco para o câncer é relatada 

na literatura nos principais tumores sólidos: mama, próstata, intestino e pulmão, seja  

parentes de primeiro ou segundo grau. A literatura ainda comenta que esses 

pacientes devem receber uma atenção especial dos profissionais da saúde por se 

tratar de um fator de risco não modificável (MAI et. Al., 2010 e INCA 2018).  
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 A PORTARIA Nº 874, DE 16 DE MAIO DE 2013 institui a Política Nacional 

para a Prevenção e Controle do Câncer que constitui como princípio promover 

saúde e prevenção do câncer através de princípios como hábitos alimentares 

saudáveis, praticar atividades físicas, o consumo de álcool e abuso de drogas lícitas 

e ilícitas, entre outros.  

Objetivo 

 Considerando que o câncer é uma doença multifatorial e que é preciso 

promover a sua prevenção, esta pesquisa teve como objetivo verificar o estilo de 

vida das pessoas que apresentam histórico familiar para câncer e se este é um fator 

determinante para que haja mudança no estilo de vida. 

Método 

Essa pesquisa, de cunho quantitativo, descritivo, exploratório de corte 

transversal, identificou o Estilo de Vida de pessoas com histórico de câncer na 

família. Foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo com o parecer nº 2.403.083. Todos os participantes foram orientados sobre o 

objetivo da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O 

estudo foi realizado no campus de uma universidade particular na cidade de São 

Paulo. Foram entrevistadas 30 pessoas que conviveram com um familiar que 

recebeu o diagnóstico de câncer. O método utilizado para escolha da amostra foi 

snowball, que consiste em uma técnica de amostragem não probabilística onde os 

indivíduos selecionados indicam novos participantes para pesquisa (BALDIN, 

MUNHOZ, 2011 e WHA, 1994). 

Os critérios de inclusão utilizados foram histórico familiar para câncer e ser 

parentes consanguíneos de linha direta (1ºgrau) e/ou colateral (2º grau), pois em sua 

maioria são os mais próximos do paciente oncológico.  

Para descrição dos participantes foram coletadas informações como a idade, 

estado civil, escolaridade, raça, religião e ocupação, peso, altura, histórico familiar 

para câncer e presença de diabetes e hipertensão. Em seguida duas questões sobre 

as mudanças ocorridas após receber o diagnóstico de câncer na família. 

Na etapa seguinte os participantes responderam o questionário “Estilo de vida 

Fantástico”, um instrumento desenvolvido no Departamento de Medicina Familiar na 

Universidade McMaster, no Canadá, por Wilson e Ciliska (1984), validado no Brasil 

pela Universidade Federal de Santa Catarina. O questionário contém 25 questões 

fechadas que exploram nove domínios sobre os componentes físicos, psicológicos e 
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sociais do Estilo de Vida. Os resultados deverão mostrar que esses informantes, a 

partir do diagnóstico da doença em algum familiar, passaram a ter: 1) Novas 

incumbências, incluindo fazer exercício físico; 2) Mudança na alimentação, aderindo 

a uma alimentação saudável; 3) Não fazer o uso de drogas lícitas ou ilícitas. A soma 

de todos os pontos permite chegar a um escore total que classifica os indivíduos em 

cinco categorias que são: “Excelente” (85 a 100 pontos), “Muito bom” (70 a 84 

pontos), “Bom” (55 a 69 pontos), “Regular” (35 a 54 pontos) e “Necessita melhorar” 

(0 a 34 pontos) (AÑEZ, REIS, PETROSKI, 2008). Todas as informações obtidas 

durante a coleta de dados foram armazenadas no software Microsoft Excel. O Teste 

Qui-quadrado foi usado para analisar as diferenças entre estilo de vida para as 

variáveis categóricas. O nível de significância foi determinado em p<0,05. 

Resultados e Discussão 

Essa pesquisa contou com a participação de 30 pessoas de ambos os sexos, 

na Tabela 1 são apresentadas as suas características. 

 

Tabela 1. Características da amostra. São Paulo,- 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Nº % 

Idade 30,73 ± 12,64  

Sexo   

Feminino 13 43 
Masculino 17 57 
Raça   

Branca 19 64 
Parda 10 33 

Negra 01 03 
Estado Civil   
Solteiro (a) 19   63 

Casado (a) 11   37 
Religião   

Evangélicos  27 90 
Católico 01 03 
Indefinido 02 07 

Escolaridade   
Ensino Médio 01 03 

Graduando 20 67 
Ensino Superior completo 05 17 
Mestrado 04 13 
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Na Tabela 1, observa-se que 90% dos participantes eram evangélicos e 67% 

universitários. Essas características se devem ao fato da pesquisa ter sido realizada 

dentro do campus de uma universidade. O único critério estabelecido para a amostra 

foi o histórico familiar para câncer às outras características foram influenciadas pela 

metodologia snowball. Na literatura encontramos artigos que falam exclusivamente 

do estilo de vida de universitários, mas não abordam a parte religiosa (BARBOSA et. 

al. 2015, SANTOS et. al. 2014; CASTRO et. al. 2017). 

 

Tabela 2. Descrição do grau de parentesco e tipos de câncer na família 

Histórico familiar % 

Grau de parentesco  

Netos 36,7 

Filhos 63,3 

Tipos de câncer  

Mama 34 

Próstata 21 

Estômago 9 

Pulmão 6 

Colo do útero 6 

Intestino 6 

Melanoma 6 

Fígado 3 

Esôfago 3 

Laringe 3 

Testículo 3 

 

Na Tabela 2, observa-se que 63,3% da amostra eram filhos de pessoas que 

tiveram câncer, ou seja, parentes de primeiro grau.  Silva et. al., (2017) verificaram 

em um grupo de mulheres com câncer de mama que o grau de parentesco para 

histórico familiar para o câncer foi mais incidente em parentes de segundo grau 

(avós). Segundo o INCA (2018), o histórico familiar em primeiro grau apresenta 

associação positiva para aumento no risco de desenvolvimento de alguns cânceres, 

principalmente próstata. Pessoas com histórico familiar para câncer, principalmente 
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com mais de um caso na família, estão sujeitos a maior suscetibilidade genética a 

neoplasias (CATRO e SILVA et. al., 2013). 

Nesta pesquisa os cânceres mais frequentes foram mama e próstata (Tabela 

2). Este resultado está de acordo com a estatística nacional que mostra que os 

cânceres mais predominantes no Brasil são mama para mulheres (34%) e próstata 

para homens (21%) (INCA, 2018).  

 

Figura 1. Classificação dos participantes, conforme escore obtido. 

 

A Figura 1 mostra a classificação dos participantes em cada escore, que são 

classificados em cinco categorias, onde os predominantes nessa pesquisa foram 

(70%) “muito bom”, (24%) “bom” e apenas (3%) corresponderam a categoria 

“excelente”. Em um outro estudo realizado com estudantes universitários, 80% dos 

participantes se encaixaram na categoria “regular”. O autor comenta que o uso de 

bebidas alcoólicas e drogas ilícitas foi presente entre os pesquisados o que justifica 

o resultado tão ruim (TASSINI et. al., 2017). Nesta pesquisa isso não aconteceu 

provavelmente por que 90% dos participantes relataram ser evangélicos.  

Quando comparado o resultado das categorias entre os gêneros, o estilo de 

vida das mulheres foi significantemente melhor que o dos homens (p= 0,038). Os 

estudos de Santos (2014) e Tassini (2017), não abordam esta comparação sobre 

estilo de vida. Porém a literatura comenta que no âmbito da saúde, uma diferença 

importante diz respeito à maneira como homens e mulheres buscam o cuidado em 

saúde. Sabe-se que mulheres procuram mais os serviços de atenção básica quando 

comparadas aos homens, e que estes tendem a procurar o serviço especializado de 
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saúde, distanciando-se de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças 

(BERNARDES, SILVA, FRUTUOSO, 2016). 

 

Figura 2. Preocupação com o histórico familiar comparado entre homens e mulheres 

 

Quando questionado aos participantes se o fato de ter um ente querido com 

diagnóstico de câncer fazia eles se preocupar com a saúde, obtivemos os seguintes 

resultados: 100 % das mulheres afirmaram que se preocupavam mais com a saúde 

e entre os homens 65%. Ou seja, 35% dos homens referiram que o fato de ter 

histórico familiar para câncer não faz com que eles se preocupem mais com a 

saúde.  

O estilo de vida dos que se preocupam tende a ser melhor do que os que não 

se preocupam (p = 0,060). Ou seja, pessoas que consideram o histórico familiar para 

câncer um fator importante cuidam mais da saúde. E essa preocupação está 

presente principalmente nas mulheres (Figura 2). Para a mulher o estilo de vida vem 

sendo empregado desde cedo, onde as mães ensinam sobre o cuidado com a 

saúde através de exames preventivos que se fazem necessários desde a menarca 

(GOMES, 2007). 

Em relação aos homens, sua figura está associada à invulnerabilidade, força 

e virilidade. Características essas, incompatíveis com a demonstração de sinais de 

fraqueza, medo, ansiedade e insegurança, representados pela procura ao serviço de 

saúde. Por mais que exista o histórico de câncer na família muitos não atentam ao 

fator genético que essa realidade pode mudar através do Estilo de vida, mudanças 

no habito alimentar, práticas de exercício físico e realizando exames preventivos 

podem mudar essa realidade (GOMES 2007). 
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Conclusão 

Concluímos nesta pesquisa que o histórico para câncer foi mais evidente nos 

familiares de primeiro grau e os cânceres mais frequentes foram mama e próstata. 

Em relação ao estilo de vida as classificações predominantes foram “muito 

bom” e “bom”. As mulheres apresentaram um estilo de vida melhor do que os dos 

homens e os que se preocupavam com o fato de ter um histórico familiar para 

câncer, tendem a ter um estilo de vida melhor.   
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