
Introdução

O aumento da percepção do papel que a dieta 
desempenha na saúde humana e animal tem levado 
ao reconhecimento de que alguns componentes não 
nutrientes dos alimentos podem promover proteção 
contra muitas doenças, incluindo cânceres hormô-
nio-dependentes, câncer de cólon e doença cardíaca 
coronariana. Os fitoestrogênios são omnipresentes 
no reino vegetal, sendo atualmente as isoflavonas 
e lignanas as principais classes de interesse para a 
nutrição humana. Estes compostos, que ocorrem 
principalmente na soja e em produtos de grãos in-
tegrais, são similares na estrutura e peso molecular 
aos estrogênios esteroidais endógenos e, portanto, 
têm a capacidade de se ligar aos receptores estrigê-
nicos e obter respostas hormonais em determinados 
tecidos de mamíferos. Além disso, as funções não 
relacionadas com receptores estrogênicos incluem 
efeitos sobre o metabolismo e biodisponibilidade de 
hormônios sexuais, sobre a síntese de proteínas, e 
sobre a ação do fator de crescimento (veja Tabela 1). 

ENVOLVIMENTO EM 
CÂNCER DE MAMA

Os fitoestrogênios são fenóis que 
apresentam ação estrogênica, por 
meio de ligação ao RE e alguma ação 
antioxidante, que pode impedir a 
iniciação carcinogênica. Destacam-se, 
entre esses, as isoflavonas (daidzeína 
e genisteína) e os flavanóides. Muitos 
são os mecanismos pelos quais os 
fitoestrogênios podem desempenhar 
ação quimiopreventiva, incluindo 
propriedades antiproliferativas; 
modulação de enzimas envolvidas na 
esteroidogênese e proteínas de ligação; 
indução da apoptose; e provável ação 
antiangiogênica. Vários estudos estão 
sendo conduzidos com o intuito de 
avaliar o potencial quimiopreventivo 
dos fitoestrogênios; todavia não há 
nenhum prospectivo, até o momento, 
que possa justificar a habilidade dos 
fitoestrogênios de diminuir o risco de 
câncer de mama.

FITOESTROGÊNIOS

TABELA 1 – EFEITOS ANTICANCERÍGENOS 
DOS FITOESTROGÊNIOS

Mecanismos anticancerígenos  
dos fitoestrogênios

• Inibição da proteína tirosina quinases
• Inibição da enzima aromatase
• Inibição da 17 β-hidroxiesteroide desidrogenase 
(17 β-HSD)
• Inibição da 5 α-redutase
• Aumento da síntese de hormônio sexual ligado à 
globulina (SHBG)
• Aumento da duração do ciclo menstrual
• Inibição da angiogênese
• Efeitos antioxidantes
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MEcAnISMo 
dE Ação doS 
FItoEStroGÊnIoS

Receptores de estrogênio 
Os fitoestrogênios se ligam aos 

receptores de estrogênio (ER) e, 
através de elementos de resposta do 
estrogênio, estimulam a transcrição 
dos genes de células específicas. 
No entanto, por competirem com o 
estradiol (E2) nos sítios de ligação, 
podem também atuar como anta-
gonistas de estrogênio, reduzindo 
a disponibilidade de estradiol (E2)  
nas células alvo. Esses efeitos ago-
nistas/antagonistas de estrogênio 
dependem de uma série de fatores, 
incluindo concentração de fito-
estrógeno, número de receptores 
de estrógeno (ER), e do nível de 
estrogênios endógenos. Estudos em 
culturas celulares, in vitro, indicam 
que os fitoestrogênios possuem efei-
to bifásico sobre o crescimento das 
células de câncer de mama humano. 
Concentrações fisiológicas (1 nM 
a 10 μM) de genisteína, daidzeína, 
equol, coumestrol e  lignano (entero-
lactona), estimularam o crescimento 
de células MCF-7 (ER +) na ausência 
de estrogênios endógenos. Os efeitos 
dos fitoestrogênios no crescimento 
celular na presença de estradiol (E2) 
são variáveis e dependem da concen-
tração e relativa afinidade de ligação 
ao receptor de estrógeno. Indepen-
dentemente da presença de estradiol 
ou fatores de crescimento, altas 
concentrações de fitoestrogênios  
(> 10 μM) causaram inibição do 
crescimento em ambas as linhas de 
células ER+ e ER-, sugerindo um 
mecanismo não receptor relacio-
nado. A descoberta de um segundo 
receptor de estrógeno ERβ, com uma 
distribuição de tecidos diferentes da 
clássica ERα (veja Figura 1), compli-
ca ainda mais o entendimento das 
ações dos fitoestrogênios. Além dis-
so, muitos fitoestrogênios possuem 
maior afinidade de ligação pelo ERβ 
do que pelo ERα, o que pode ajudar 
a explicar as diferentes respostas dos 
compostos em vários tecidos.

FIGURA 1 – DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ILUSTRATIVO 
DA DISTRIBUIÇÃO DE ERα E ERβ NO 

TECIDO DE RATOS MACHOS E FÊMEAS

Cânceres da mama e da próstata 
são inicialmente hormônio-dependente, 
assim, qualquer dos compostos que po-
dem alterar tanto o metabolismo como 
a biodisponibilidade dos hormônios 
sexuais podem influenciar o desenvol-
vimento dessas doenças. Os fitoestro-
gênios estimularam, in vitro, a síntese 
de SHBG (Sex Hormone Binding Glo-
buline) e, em estudos epidemiológicos, 
a  excreção urinária de fitoestrogênios  
correlacionou-se positivamente com as 
concentrações plasmáticas de SHBG 
e negativamente com a porcentagem 
de estradiol livre e concentrações de 
testosterona. Níveis mais elevados de 
SHBG e  diminuição dos níveis de es-
tradiol e testosterona livre ocorrem em 
vegetarianos, os quais apresentam uma 
menor incidência de câncer de mama e 
da próstata do que os não-vegetarianos. 
Apesar disso, uma série de estudos de 
suplementação de curto prazo com fi-
toestrogênios não encontrou nenhuma 
mudança nas concentrações plasmáti-
cas de SHBG.

A enzima aromatase catalisa a 
conversão de androgênios em estro-

gênios, e inibidores 
da aromatase são co-
mumente usados no 
tratamento do câncer 
de mama, especial-
mente em mulheres 
na pós-menopausa, 
onde a aromatização 
dos andrógenos é uma 
importante fonte de 
estrogênio. A lignana 
(enterolactona), bem 
como alguns com-
postos flavonóides 
são inibidores mo-
derados ou fracos de 
aromatase (in vitro), 
sugerindo um possível 
papel na quimiopre-
venção. Uma série 
de fitoestrogênios 
inibram as enzimas 
17β-hidroxiesteróide 
de s i d rogenase  e 
5α-redutase, que cata-
lisam a conversão da 
estrona em estradiol 
(E2) biologicamente 
ativo e da testostero-

na em 5α-dihidrotestosterona (DHT),  
biologicamente ativa respectivamente.

Proteína tirosina quinase, fatores 
de crescimento e outras enzimas

As proteínas tirosina quinases (PTK) 
desempenham um papel importante na 
proliferação celular pela autofosforila-
ção da tirosina de muitos receptores do 
fator de crescimento, incluindo fator de 
crescimento epidérmico (EGF), insuli-
na, fator de crescimento insulina-like, e 
fator de crescimento derivado de plaque-
tas (PDGF). Além disso, as PTKs estão 
associadas com produtos oncógenos de 
várias famílias retrovirais envolvidas na 
transformação celular. Inicialmente, 
pensava-se que a isoflavona genisteína 
inibia, in vitro, a autofosforilação do 
receptor de EGF, propiciando um me-
canismo para a inibição da proliferação 
celular. No entanto, estudos posteriores, 
in vitro, utilizando células de câncer da 
próstata e da mama concluíram que a 
inibição do crescimento pela genisteína 
não depende da inibição da ativação do 
receptor de EGF, mas de outras vias, 
tais como influências na transdução do 
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sinal. A suplementação com genisteína 
tem demonstrado abaixar a expressão do 
receptor de EGF em ratos com próstata 
dorsolateral. 

As DNA topoisomerases  são enzi-
mas que desempenham importante 
papel no processo de replicação, empa-
cotamento e reparação de DNA e, por-
tanto, desempenham papel fundamental 
na proliferação e diferenciação celular. 
Elas atuam na clivagem e religação de 
DNA, formando um complexo clivável 
intermediário entre o DNA e a enzima. 
Inibidores da topoisomerase podem ser 
usados como agentes terapêuticos para 
câncer, atuando na estabilização do 
complexo clivável. A isoflavona genisteí- 
na, bem como alguns outros compostos 
flavónicos, podem inibir, in vitro, as 
topoisomerases I e/ou II, fornecendo as-
sim outro mecanismo anticancerígeno. 

Os antioxidantes podem proteger 
contra o câncer através da remoção 
de espécies reativas de oxigênio, antes 
dessas terem a chance de induzir danos 
celulares. Embora muitos polifenóis 
das plantas apresentem marcante ca-
pacidade antioxidante, e as isoflavonas  
tenham apresentado limitada capa-
cidade antioxidante, em estudos in 
vitro e em voluntários humanos, uma 
suplementação por soja não alterou a 
capacidade antioxidante do plasma.

O papel anticancerígeno da genisteí- 
na em sistemas de cultura célulares en-
volve a inibição do crescimento celular 
e a indução de apoptose pela modulação 
do fator de crescimento transformador-β 
(TGF-β) nas vias de sinalização. 

câncEr dE MAMA
O câncer de mama continua sen-

do o tipo mais comum que acomete 
mulheres no Norte da Europa e nos 
Estados Unidos. Os fatores de risco 
estabelecidos estão principalmente re-
lacionados a eventos reprodutivos. Por 
exemplo, o risco é maior nos casos de 
menarca precoce, menopausa natural 
tardia, nuliparidade, primeira gestação 
com idade acima de 30 anos, e uso 
indiscriminado de hormônios ou TRH 
(terapia de reposição hormonal). Uma 
rápida taxa de crescimento no início da 
vida, determinada em parte por fatores 
nutricionais, leva a puberdade precoce 

e, portanto, a um maior 
risco. A amamentação 
parece reduzir o risco 
de câncer de mama, 
pela grande proporção 
de células epiteliais de 
mama ( as metas para os 
agentes cancerígenos) 
sofrem diferenciação 
das células produtoras 
de leite. O elo principal 
entre todos os fatores 
de risco mencionados, 
é a exposição do estro-
gênio ao longo da vida, 
o que levou a dedução, 
inicialmente, de que os 
estrogênios ambientais 
aumentariam o risco de 
câncer de mama. No en-
tanto, pesquisas sobre os 
efeitos antagonistas do 
estrogênio de compostos 
exógenos, bem como 
a recente descoberta 
da ERβ, com diferentes 
afinidades de ligação e 
distribuição dos teci-
dos de ERβ, ajudaram a 
esclarecer os papéis de 
tais compostos, como o 
dos fitoestrogênios, em 
diferentes tecidos. 

Estudos in vitro mos-
tram que os fitoestrogê-
nios possuem efeito bifá-
sico sobre o crescimento 
das células de câncer de 
mama positivas para 
receptor do estrogênio 
(ER+). Em concentra-
ções semelhantes às relatadas em plas-
ma humano (< 10 μM), as isoflavonas 
e as lignanas atuam como estrogênios 
fracos, podendo induzir a expressão 
do antígeno pS2 (proteína indutora de 
estrógeno), bem como estimulando o 
crescimento celular, na ausência de 
estradiol (E2). Na presença de baixas 
concentrações de estradiol (0,001 nM), 
as isoflavonas (<10 μM) estimulam o 
crescimento induzido de estradiol de 
células de câncer de mama,  porém, com 
maiores concentrações de estradiol, os 
fitoestrogênios inibem esse crescimen-
to celular. Assim, conclui-se que, na 
presença de baixas concentrações de 

estradiol, os receptores de estrogênio 
não são totalmente saturados, permitin-
do aos fitoestrogênios desempenhar um 
efeito aditivo. Maiores concentrações de 
estradiol podem saturar completamente 
os receptores de estrogênio, gerando 
competição entre os fitoestrogênios e 
o estradiol pela ligação ER, o que reduz 
os efeitos do estradiol no crescimento 
celular (veja Figura 2).

Em recente estudo, 10 μM de ge-
nisteína aumentou a síntese de DNA, 
induzido por 0,01 nM de estradiol, em 
células MCF-7, mas não teve efeito na 
síntese de DNA, induzida por 0,1 nM 
de estradiol, e inibindo a síntese de 

FIGURA 2 – MECANISMO PELO QUAL OS 
FITOESTROGÊNIOS PODEM INTERAGIR COM O 
ESTROGÊNIO ENDÓGENO PARA ATIVAR OS ER  
E AFETAR O CRESCIMENTO DAS CÉLULAS DE 

CÂNCER DE MAMA

Imagem de cima: na presença de baixas concentrações de 
estardiol (E2), os fitoestrogênios (PE) pode se ligar aos ERs 
disponíveis e estimular o crescimento celular;
Imagem central: onde os fitoestrogênios e E2 são presentes 
em concentrações similares, os fitoestrogênios poderão ser 
incapazes de competir de forma bem sucedida com E2 para a 
ligação com receptor e podem não afetar o crescimento cellar 
estimulado por E2;
Imagem de baixo: fitoestrogênios  em grande excesso aos 
estrogenos endogenos podem deslocar E2 para ER.
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DNA pela indução de 1 nM de estradiol. 
Curiosamente, as concentrações de 
estrogênio no fluido ductal da mama 
foram até 40 vezes maiores do que no 
soro, aumentando a probabilidade dos 
efeitos dos fitoestrogênios serem pro-
tetores. A exposição em longo prazo 
das células de câncer de mama a iso-
flavonas reduziu os níveis de ER mRNA 
em células MCF-7, enfatizando que os 
fitoestrogênios podem proteger contra 
uma ação estrogênica. 

Altas concentrações de fitoestrogê-
nios inibiram o crescimento celular nas 
linhas celulares ER+ e ER- e inibiram a 
expressão induzida pelo estradiol de pS2 
por mecanismos não relacionados de ER 
ou pela baixa regulação da expressão 
ER mRNA. 

EStudoS huMAnoS 
E EpIdEMIoloGIA

Estudos controlados que investigam 
os efeitos hormonais dos fitoestrogê-
nios em mulheres são raros, uma vez 
que dietas com altos teores em isoflavo-
nas/lignanas podem ser desagradáveis, 
tornando difícil o seu cumprimento, 
além do que as pesquisas são muitas 
vezes invasivas e de natureza sensível. 
Além disso, os estudos já realizados 
apresentaram resultados conflitantes, 
possivelmente devido às diferenças na 
duração e na dose de fitoestrogênios. 
Uma suplementação com soja mostrou 
um aumento da duração do ciclo mens-
trual em dois estudos, pelo aumento 
da duração da fase folicular. As células 
mamárias proliferaram mais rapida-
mente durante a fase lútea e, assim, 
uma maior duração na fase folicular 
irá reduzir o número de fases lúteas 
(exposição a progesterona) durante a 
vida, diminuindo o risco de câncer de 
mama. Em outro estudo, os picos de 
ciclo médio tanto dos hormônios folí-
culo estimulante (FSH) e do hormônio 
luteinizante (LH) foram suprimidos; no 
entanto, as concentrações de estradiol 
(E2) foram maiores na fase folicular. A 
suplementação em longo prazo com 
soja modificou o metabolismo do es-
trogênio para pontos finais mais bio-
logicamente preferíveis e sugeriu uma 
diminuição  da síntese de estrogênio, 
devido à inibição de enzimas de meta-

bolização hormonal, como a aromatase 
e a 17β-hidroxiesteróide desidrogenase. 
Em contraste, a suplementação com  
lignanas de linhaça não teve efeito na 
duração do ciclo menstrual e aumentou 
a duração da fase lútea. Além disso, 
dois estudos recentes relataram que o 
suplemento com soja em mulheres em 
pré-menopausa teve efeito estimulante 
sobre o tecido mamário, avaliado através 
dos níveis séricos elevados de estradiol, 
aumento do volume do líquido aspirado 
do mamilo (NAF), número elevado de 
proliferação de células epiteliais e apa-
rência de células epiteliais hiperplásicas, 
e aumento do número de receptores de 
progesterona. O volume do líquido aspi-
rado do mamilo e o número de células 
epiteliais hiperplásicas são correlacio-
nados com o risco de câncer de mama, 
assim, mais estudos de longo prazo 
são necessários para pesquisar com-
pletamente estes efeitos. Em mulhe- 
res pós-menopáusicas, o volume do 
líquido aspirado do mamilo e os níveis 
hormonais séricos não foram afetados, 
mas um pequeno efeito estrogênico na 
citologia vaginal foi observado.

Uma série de estudos epidemio-
lógicos tem associado o consumo de 
soja com o menor risco de câncer de 
mama em populações asiáticas. Em 
um estudo prospectivo de mais de 17 
anos, realizado no Japão, uma corre-
lação significativa foi observada entre 
o consumo de sopa com pasta de soja 
(missô-shiru) e o risco de câncer de 
mama. Da mesma forma, estudos de ca-
so-controle realizados em Cingapura e 
no Japão associaram a ingestão regular 
de alimentos de soja com o menor risco 
de câncer de mama em mulheres na 
pré-menopausa, mas não em mulheres 
pós-menopáusicas. Em contrapartida, 
não houve associação entre a ingestão 
de soja e o risco de câncer de mama em 
um importante estudo de caso-controle 
em duas grandes áreas da China. Em 
um estudo com asiático-americanos, o 
consumo de tofu apresentou proteção 
contra o câncer de mama em mulheres 
pré e pós-menopausa; no entanto, este 
resultado foi observado somente em 
asiáticos que migraram para os Estados 
Unidos e não em asiáticos que nasce-
ram nos Estados Unidos. Tais elemen-
tos tendem a mostrar que a evidencia a 

favor de uma correlação positiva entre 
a ingestão de fitoestrogênios e o risco 
de câncer de mama é importante nas 
populações orientais, mas é limitado 
para as sociedades ocidentais, as quais 
apresentam uma elevada taxa de cân-
ceres. No entanto, um estudo de caso-
controle na Austrália mostrou uma 
correlação inversa entre a excreção 
urinária de isoflavonas e lignanas e o 
risco de câncer de mama! 

concluSão
A evidencia epidemiológica entre 

a ingestão de fitoestrogênios e uma 
redução do risco de câncer da mama é 
mais forte em mulheres asiáticas. No 
entanto, existem poucas evidências 
que apóiam a teoria de que a ingestão 
de fitoestrogênios aumenta a proteção 
nas mulheres ocidentais; além do que 
a ingestão pode até causar efeitos 
adversos. A administração de altas 
doses de fitoestrogênios, por injeção 
subcutânea, inibiu a carcinogênese 
mamária induzida quimicamente em 
ratos, mas provocou efeitos adversos 
no sistema reprodutivo, quando admi- 
nistrada no período neonatal. Além 
disso, a administração de altas doses 
de fitoestrogênios na dieta em animais 
jovens causou mudanças no peso dos 
órgãos sexuais e nos níveis hormonais, 
o que, em última analise, pode vir a 
torná-los mais suscetíveis ao câncer. O 
aumento da duração do ciclo menstrual 
devido à alimentação com soja pode 
ser anticarcinogênico, desde que um 
menor número de ciclos no decorrer de 
uma vida inteira irá reduzir a exposição 
geral aos estrógenos.  No entanto, isso 
pode ser contrabalançado por altas 
concentrações de estradiol durante 
a fase folicular prolongada. Os ciclos 
menstruais maiores observados em 
mulheres asiáticas podem ser um fator 
protetor contra o câncer da mama, 
mas elas também têm concentrações 
séricas de E2 20% a 30% menor que as 
mulheres ocidentais.

Assim, nada se pode afirmar com 
bases seguras e muito mais pesquisas 
ainda são necessárias para demonstrar 
se existe ou não uma real influência 
positiva dos fitoestrogênios sobre os 
riscos de câncer da próstata e mamário.
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