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Resumo
Introdução: Estilo de vida é fator de risco para o câncer colorretal, pois a interação entre dieta inadequada,
alcoolismo, tabagismo, obesidade e inatividade física podem levar ao seu desenvolvimento. Objetivo: Analisar os
hábitos dietéticos de portadores de câncer colorretal em fase pós-operatória. Metodologia: Estudo transversal
descritivo. Amostra constituída por 70 pacientes com câncer colorretal, atendidos no Ambulatório de Proctologia
do Hospital de Base do Distrito Federal. Foram coletados dados antropométricos, dietéticos e de hábitos de vida.
Resultados: Os pacientes assistidos, 28 homens e 42 mulheres, idade média de 58,30 anos, praticavam alguma
atividade física: 71,43%. Eram tabagistas 8,60% e ex-tabagistas 24,30%. Consumiam bebida alcoólica 11,40%.
Quanto aos hábitos dietéticos: 87,10% consumiam de cinco a nove porções/dia de cereais, pães, raízes e tubérculos;
7,10%, de três a cinco porções/dia de frutas; 2,90%, de quatro a cinco porções/dia de hortaliças; 28,60%, uma
porção/dia de leguminosas; 15,70%, três porções/dia de leite e derivados; 61,40%, de uma a duas porções/dia de
carnes e ovos; 31,40%, de uma a duas porções/dia de doces e açúcares; 8,60%, >25g/dia de fibras; 11,40%, >2
litros/dia de água e, 70%, >2 xícaras/dia de café. Quanto ao preparo dos alimentos, 72,90% usavam gordura
vegetal, e 22,90% animal; 12,90% usavam condimentos industrializados, 72,90% naturais, e 12,90% usavam
ambos. Conclusão: Foi observada ingestão dietética precária da maioria dos fatores protetores contra o câncer
colorretal. Os resultados sugerem a necessidade da realização de programas educacionais multidisciplinares com o
intuito de orientar os pacientes à melhoria da qualidade de vida com reforço dos hábitos de vida saudáveis.
Palavras-chave: Dieta, Câncer colorretal, Hábitos de vida
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INTRODUÇÃO
O câncer colorretal, uma das neoplasias malignas mais
freqüentes no ocidente, é considerado a quarta causa
mais comum de câncer no mundo1 e a terceira causa de
incidência e mortalidade em ambos os sexos nos Estados
Unidos2. No Brasil, ele representa a quinta neoplasia
mais diagnosticada e a quarta causa de óbitos, sendo
que cerca de metade dos pacientes morre em menos de
cinco anos, após o tratamento3.
O Instituto Nacional de Câncer estimou para 2006,
no Brasil, 11.390 casos novos de câncer colorretal no
sexo masculino (12 casos novos a cada 100 mil homens)
e 13.970 casos no sexo feminino (15 casos novos a cada
100 mil mulheres)1.
A incidência do câncer colorretal apresenta padrões
bastante diferenciados entre as distintas regiões mundiais,
o que sugere uma forte influência de fatores locais. Essa
distinção pode ser observada de forma semelhante no
Brasil, onde as regiões Sul e Sudeste apresentam elevada
incidência dessa neoplasia em relação às regiões Norte
e Nordeste, possivelmente em conseqüência de diferenças
nos padrões dietéticos e no desenvolvimento
socioeconômico4.
Mais de 90% dos cânceres de cólon e reto ocorrem
em indivíduos com idade superior a 50 anos, e 75%
atingem indivíduos sem outros fatores de risco além da
idade. As síndromes de cânceres colorretais hereditários,
polipose adenomatosa familiar e síndrome de Lynch
representam somente 1% a 3% dos casos, sendo que
10% a 30% dos casos são secundários à predisposição
hereditária5.
O desenvolvimento de várias formas de câncer resulta
da interação entre fatores endógenos e ambientais,
destacando-se a dieta que, quando inadequada, representa
cerca de 35% dos diversos tipos de câncer. Outros fatores
incluem o etilismo, o tabagismo, a obesidade, a
inatividade física e a exposição a determinados agentes
viróticos, bacterianos e parasitários, além do contato
freqüente com algumas substâncias carcinogênicas6.
Este estudo teve como objetivo principal analisar os
hábitos dietéticos de portadores de câncer colorretal em
fase pós-operatória, atendidos no Ambulatório de
Proctologia do Hospital de Base do Distrito Federal
(HBDF).

METODOLOGIA

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
Realizou-se um estudo transversal, descritivo, com
uma amostra constituída por 70 pacientes (28 homens e
42 mulheres), portadores de câncer colorretal, estádios
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I (n=12), II (n=20) e III (n=38), idade média de 58,30
anos, índice de massa corpórea (IMC) médio=24,65kg/
m2, em fase pós-operatória, atendidos no Ambulatório
de Proctologia do Hospital de Base do Distrito Federal,
no período de novembro de 2005 a maio de 2006.
Os pacientes foram selecionados de acordo com os
seguintes critérios de inclusão: portadores de câncer
colorretal em fase pós-operatória, de três meses a dois
anos de intervenção cirúrgica, idade superior a 20 anos,
que aceitaram participar do estudo e que assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios
de exclusão foram: gestantes, lactantes, acamados,
deficientes físicos, portadores de outras doenças crônicas
não-transmissíveis e em processo de metástase.
O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal sob o nº 051/2004.
Posteriormente, cada paciente recebeu o resultado
da sua avaliação antropométrica, além de um
acompanhamento nutricional por um período de seis
meses e encaminhamento para outro profissional da área
de saúde, sempre que necessário.

DADOS ANTROPOMÉTRICOS
A coleta das variáveis antropométricas (peso e
estatura) foi realizada por nutricionistas e acadêmicos
de medicina e nutrição previamente treinados, com o
intuito de padronizar a coleta de dados durante a aferição
dessas medidas (técnicas para a mensuração de peso e
altura)7.
Para a aferição do peso, todos os pacientes
posicionaram-se em pé, em cima dos sensores da
balança, descalços, com os bolsos vazios e com roupas
leves7. O peso foi aferido uma única vez em quilograma
(kg), usando uma balança digital Plenna® - Resolve,
modelo MEA-02500, com capacidade para 150kg e
variação de 0,1kg, devidamente calibrada.
Para a medida da estatura, os pacientes ficaram de
pé, descalços, em posição ortostática, com o corpo
erguido em extensão máxima, cabeça ereta, olhando para
a frente, em posição de Frankfört, com as costas e a
parte posterior dos joelhos encostados à parede e os pés
juntos 7. A estatura foi aferida uma única vez em
centímetros (cm), com fita métrica inelástica de 150cm
de comprimento, afixada em parede plana, sem rodapé,
a 50cm do chão. Colocou-se um esquadro na parte
superior da cabeça, obtendo-se dessa forma a medida
com precisão de 0,1cm.
A partir da aferição dessas variáveis antropométricas,
obteve-se o indicador do estado nutricional, IMC ou
índice de Quetelet, calculado pela divisão do peso em
kg pela estatura, em metros, ao quadrado (m2)7.
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Para a classificação do estado nutricional dos
pacientes adultos e idosos, segundo o índice de massa
corporal, usou-se o valor de IMC <18,5kg/m2 para se
caracterizar magreza; >18,5kg/m2 e <25kg/m2, eutrofia;
>25kg/m 2 e <30kg/m 2 , sobrepeso; e >30kg/m 2
obesidade, de acordo com a classificação sugerida pela
Organização Mundial de Saúde8. Posteriormente, para
avaliar o estado nutricional de idosos (>60 anos),
analisou-se separadamente o IMC, considerando-se o
valor de IMC <22kg/m2 para se caracterizar magreza;
>22kg/m2 e <27kg/m2, eutrofia; e >27kg/m2 excesso de
peso, de acordo com a classificação de Lipschitz9.

DADOS DIETÉTICOS
Para a obtenção dos dados dietéticos, utilizou-se, pelo
mesmo pesquisador, o questionário de freqüência de consumo
alimentar semiquantitativo e o recordatório de 24 horas10.
As freqüências dos alimentos ingeridos foram obtidas
através do consumo realizado diariamente,

semanalmente, mensalmente, raramente ou nunca,
relatado pelos próprios pacientes e analisadas juntamente
com o recordatório de 24 horas para possibilitar melhor
a determinação do padrão alimentar individual 11.
Informações sobre o uso de condimentos (artificial,
natural e misto) também foram registradas e analisadas.
Os resultados foram descritos qualitativamente
através da freqüência de consumo dos itens alimentares,
por intermédio da distribuição dos grupos de alimentos
e gramatura proporcional (Quadro 1)12,13, bem como
do recordatório de 24 horas10.
Todas as medidas caseiras foram convertidas em
gramas e mililitros (mL) de acordo com a Tabela para
Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras14
e a Tabela de Composição Química dos Alimentos15 e,
posteriormente, os grupos alimentares foram analisados
e comparados com o Guia Alimentar para a População
Brasileira13 e com a Pirâmide Alimentar Adaptada para
a População Brasileira12.

Quadro 1. Exemplos de equivalentes de porções dos alimentos

Fonte: Adaptado de Philippi et al.12 e Ministério da Saúde13
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O Guia Alimentar para a População Brasileira13 se
baseia nas seguintes orientações diárias para a ingestão
dos alimentos: seis porções de cereais, tubérculos e
raízes; três porções de frutas; três porções de verduras e
legumes; uma porção de leguminosas; três porções de
leite e derivados; uma porção de carne, peixe ou ovos;
uma porção de óleos e gorduras; uma porção de açúcares
e doces; mínimo de 2 litros de água e máximo de duas
xícaras de café.
A Pirâmide Alimentar Adaptada12 se baseia nos
seguintes grupos alimentares e porções: cereais, pães,
tubérculos e raízes - cinco a nove porções; hortaliças quatro a cinco porções; frutas - três a cinco porções; carne
e ovos - uma a duas porções; leguminosas - uma porção;
leite e produtos lácteos - três porções; óleos e gorduras uma a duas porções; açúcares e doces - uma a duas porções.
Para fins de comparação, a quantidade em gramas
(ou mL) de cada alimento consumido pelos pacientes
foi dividida pela gramatura (ou mL) de sua respectiva
porção, sendo que cada grupo alimentar foi calculado a
partir do somatório da porção de cada alimento relativo
aos grupos de alimentos. Calculou-se a gramatura
proporcional a partir da divisão da quantidade de
alimentos consumidos pela gramatura de sua respectiva
porção e, posteriormente, pela gramatura total do seu
grupo alimentar correspondente.

OUTROS DADOS DOS HÁBITOS DE VIDA
Outros dados relacionados aos hábitos de vida como
a prática de atividade física, tabagismo e etilismo
também foram coletados e analisados. Foram
considerados os pacientes que realizavam algum tipo de
atividade física pelo menos uma vez por semana, por
no mínimo 30 minutos. Em relação ao tabagismo, os
pacientes foram classificados como fumantes, exfumantes e não-fumantes; e, em relação ao etilismo,
foram caracterizados como etilistas e não-etilistas.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Todos os dados coletados foram analisados
estatisticamente, utilizando-se o programa Epi Info 2004
para Windows, versão 3.3.2. A análise bivariada foi
aplicada considerando-se as variáveis: idade e tabagismo;
ingestão de bebida alcoólica e tabagismo; café e
tabagismo; atividade física e tabagismo.

RESULTADOS
Os pacientes acompanhados (n=70) tinham média
de idade de 58,30 anos, sendo 47,10% com 60 anos ou
mais (Tabela 1). Quanto ao gênero, 60% (n=42) eram
do sexo feminino e 40% (n=28) do sexo masculino
(Tabela 1).
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Observou-se que 45,71% dos pacientes (n=32)
tinham o índice de massa corporal dentro da faixa de
eutrofia (IMC >18,5kg/m2 e <25kg/m2), 35,71% (n=25)
na faixa de sobrepeso (IMC >25kg/m2 e <30kg/m2),
12,86% (n=9) na faixa de obesidade (>30kg/m2), e
apenas 5,71% (n=4) na faixa de magreza (<18,5kg/m2)
(Tabela 1). Analisando-se os pacientes adultos (>20 anos
e <60 anos, n=36) separadamente, 5,60% (n=2) deles
apresentavam IMC dentro da faixa de baixo peso; 50%
(n=18) estavam na faixa de eutrofia; 36,10% (n=13) na
faixa de sobrepeso; e 8,30% (n=3) na faixa de obesidade.
Já os pacientes idosos (60 anos ou mais, n=34), quando
analisados em uma categoria de IMC específica para
essa faixa etária, de acordo com Lipschitz 9 ,
apresentaram-se na faixa de excesso de peso (IMC >27kg/
m2) 47,10% (n=16); na faixa de eutrofia (IMC >22kg/
m2 e <27kg/m2) 20,60% (n=7); e na faixa de baixo peso
(IMC <22kg/m2) 32,30% (n=11) (Tabela 2).
A prática de atividade física era realizada por 71,43%
(n=50) dos pacientes, pelo menos uma vez por semana
(Tabela 1). Eram tabagistas 8,60% (n=6), não-tabagistas
67,10% (n=47) e ex-tabagistas 24,30% (n=17) (Tabela
1). Os pacientes tabagistas estavam na faixa etária de
45-80 anos de idade (>45 anos e <60 anos, 50%, n=3; e
>60 anos, 50%, n=3) (Tabela 3). Faziam uso de bebidas
alcoólicas, 11,40% (n=8) (Tabela 1). Não foi observada
relação entre tabagismo e consumo de bebida alcoólica,
sendo que 66,67% (n=4) dos pacientes tabagistas
negaram consumo de bebida alcoólica; entre os extabagistas, 94,20% (n=16) também negaram o consumo
(Tabela 3). Observou-se que o tabagismo estava associado
ao sedentarismo, uma vez que 66,70% (n=4) dos fumantes
não praticavam atividade física (Tabela 3). Neste estudo
não foram questionadas a quantidade de cigarros/dia
nem a quantidade e/ou freqüência da ingestão de bebidas
alcoólicas.
Com relação aos hábitos alimentares, foi observado
que 87,10% (n=61) dos pacientes consumiam de cinco
a nove porções por dia de cereais, pães, raízes e
tubérculos, conforme recomendado pela pirâmide
alimentar12 (Tabela 4).
Quanto ao consumo diário de frutas, 64,30% (n=45)
dos pacientes consumiam de uma a duas porções e
7,10% (n=5) de três a cinco porções, conforme o
preconizado pela pirâmide alimentar 12, totalizando
91,40% (n=64) que tinham um consumo inferior ao
recomendado (Tabela 4).
Com relação às hortaliças, 97,10% (n=68) dos
pacientes consumiam menos de quatro porções por dia
e 2,90% (n=2) consumiam de quatro a cinco porções
diariamente, conforme o recomendado pela pirâmide
alimentar12 (Tabela 4).
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Tabela 1. Características demográficas dos pacientes entrevistados (n=70)

IMC=índice de massa corporal

Tabela 2. Relação IMC e idade, para idosos (n =34)

Foi averiguado que 61,40% (n=43) dos pacientes
consumiam menos de uma porção por dia de
leguminosas; 28,60% (n=20) consumiam uma porção
conforme recomendado12, 8,60% (n=6) consumiam
uma porção e meia ou mais de leguminosas e 1,40%
(n=1) dos pacientes não consumiam esse grupo de

alimentos (Tabela 4).
O consumo de leite e derivados era realizado por
97,10% (n=68) dos entrevistados. Destes, 75,70%
(n=53) consumiam uma a duas porções; 15,70% (n=11)
consumiam em média três porções por dia, conforme
recomendado pela pirâmide12, e 5,90% (n=4) consumiam
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Tabela 3. Relação entre faixa etária, bebida alcoólica, consumo de café, prática de atividade física e tabagismo

Tabela 4. Consumo dos grupos alimentares dos entrevistados por dia

*VR=valor de referência

mais de três porções de leite e derivados por dia (Tabela
4). Ao se analisar a qualidade do leite e derivados,
constatou-se que 32,40% (n=22) dos pacientes
consumiam os produtos desnatados e 67,60% (n=46)
faziam uso dos produtos lácteos integrais.
O consumo de carnes e ovos era feito por todos os
282 Revista Brasileira de Cancerologia 2007; 53(3): 277-289

pacientes, sendo que 61,40% (n=43) consumiam de uma
a duas porções conforme recomendado pela pirâmide
alimentar12 (Tabela 4). Ao se analisar a qualidade dos
produtos cárneos, foi constatado que 54,30% (n=38)
dos pacientes consumiam carne bovina; 37,10% (n=26)
frango; 5,70% (n=4) ovos e 2,90% (n=2) peixe. Nenhum
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paciente referiu fazer uso de carne suína.
Com relação ao consumo de fibras, 91,40% (n=64)
consumiam menos que 25g/dia conforme recomendado
pelo guia alimentar13 e 8,60% (n=6) consumiam 25g/
dia de fibras.
Quanto ao consumo de doces e açúcares, 10% (n=7)
negaram o consumo; 52,90% (n=37) consumiam menos
de uma porção; 31,40% (n=22) consumiam de uma a
duas porções por dia, conforme recomendado pela
pirâmide alimentar12 e 5,70% (n=4) consumiam mais
de duas porções diárias (Tabela 4).
Foi observado que a quantidade de água consumida
pelos entrevistados era inferior a 500mL por dia em
5,80% (n=4) dos casos; de 500mL a 1000mL por dia
em 47,10% (n=33); de 1000mL a 2000mL em 35,70%
(n=25) e de 2000mL ou mais, conforme recomendado
pelo guia alimentar13, em 11,40% (n=8) (Tabela 4).
O café era consumido por 91,40% (n=64) dos
pacientes; destes, 15,70% (n=11) consumiam menos de
uma xícara por dia e 45,70% (n=32) consumiam de
uma a duas xícaras por dia, conforme recomendado
pelo guia alimentar13; 11,40% (n=8) consumiam de três
a quatro xícaras; e 18,60% (n=13) consumiam mais de
quatro xícaras de café por dia (Tabela 4). A faixa etária
de 45-60 anos é a que consumia mais café, sendo que
95,60% (n=25) consumiam diariamente no mínimo uma
xícara de café, seguida da faixa etária dos idosos em
que 87,90% (n=29) consumiam no mínimo uma xícara.
O tabagismo também estava associado a um consumo
maior de café, sendo que 60% (n=3) dos fumantes
consumiam mais de quatro xícaras de café por dia
(Tabela 3).
Quando questionados sobre o preparo dos alimentos,
95,70% (n=67) dos pacientes afirmaram usar algum tipo
de gordura, sendo que 72,85% (n=51) usavam somente
gordura vegetal; 22,85% (n=16), gordura animal; e
4,30% (n=3) dos pacientes negaram o consumo de
qualquer tipo de gordura. Com relação aos condimentos,
12,90% (n=9) usavam condimentos industrializados,
72,90% (n=51) usavam condimentos naturais, 12,90%
(n=9) usavam ambos e 1,40% (n=1) não utilizavam
condimentos para o preparo das refeições.

DISCUSSÃO
Os dados antropométricos obtidos neste estudo
indicaram prevalência de eutrofia (45,71%), sobrepeso
(35,71%) e obesidade (12,86%) em portadores de câncer
colorretal. De acordo com a literatura, esses achados são
plausíveis, uma vez que não é freqüente a desnutrição no
câncer de cólon e reto16. Isto pode ser explicado devido
ao menor comprometimento da ingestão alimentar,

ausência de distúrbios nutricionais absortivos, alterações
metabólicas mínimas e inexistência de fatores obstrutivos
ou efeito hormonal para a caquexia por esta neoplasia.
Estudos científicos têm demonstrado uma associação
positiva entre sobrepeso, obesidade e risco de
desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como
também na mortalidade por essa doença17,18. Acreditase que o provável mecanismo esteja relacionado à
hiperinsulinemia e ao alto nível do fator de crescimento
dependente de insulina (IGF-1) e proteínas que se ligam
ao IGF-1 (IGFBP), além de dietas caracterizadas pelo
consumo excessivo de energia 19 . Comparados com
indivíduos de peso normal, os homens com 40% ou
mais de excesso de peso apresentaram índice de
mortalidade de 1,33 para todos os tipos de câncer, e
entre as mulheres esse índice foi de 1,55. Há uma maior
associação entre o excesso de peso e o risco de câncer
colorretal em homens quando comparado com as
mulheres, sugerindo que a distribuição abdominal ou
central de adiposidade corpórea (tipicamente masculina)
é o principal componente do aumento desse risco, uma
vez que está associada fortemente com a resistência à
insulina e à hiperinsulinemia20.
De acordo com DeMarini21, a dieta é a principal
fonte de exposição humana para os carcinógenos/
mutágenos e anticarcinógenos/antimutágenos
ambientais, sendo que alguns tipos de câncer associados
à alimentação, assim como algumas intervenções
dietéticas, podem reduzir os biomarcadores ou a
incidência das neoplasias.
No presente estudo, foi constatado que 87,10% dos
pacientes consumiam de cinco a nove porções por dia
de cereais, pães, raízes e tubérculos, e que 31,40%
consumiam de uma a duas porções por dia de doces e
açúcares, conforme recomendado pela pirâmide
alimentar12.
Os carboidratos complexos diminuem o risco de
câncer colorretal, porém seu efeito protetor pode ser
atenuado se a maior parte do amido da dieta for refinado.
Dietas ricas em carboidratos refinados tendem a ser
pobres em fibras, hortaliças, frutas e outros alimentos
que exercem efeito protetor contra o câncer colorretal,
reforçando a idéia de que principalmente a qualidade
glicídica será o fator-chave na sua relação com o câncer22,
o que pode ser confirmado através de estudos
experimentais, epidemiológicos e clínicos que
comprovam a relação da carcinogênese com o consumo
excessivo de alimentos ricos em carboidratos simples e
refinados e pobre em fibras23,24.
Os pacientes, neste estudo, não apresentavam
ingestão adequada de hortaliças e frutas, sendo que
97,10% e 91,40%, respectivamente, tinham uma
Revista Brasileira de Cancerologia 2007; 53(3): 277-289
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ingestão diária inferior às recomendações tanto da
pirâmide alimentar12 quanto do guia alimentar para a
população brasileira13.
Estudos científicos têm comprovado o efeito protetor
de algumas hortaliças como brócolis, repolho, couve-flor
e couve-de-bruxelas, no câncer colorretal. Estas hortaliças
contêm substâncias químicas, indóis e isotiocianatos,
capazes de estimular enzimas de destoxificação ou
redutoras da atividade de enzimas hepáticas que
convertem compostos químicos ambientais em potentes
carcinógenos, aumentando a solubilidade aquosa de
toxinas corpóreas e sua conseqüente eliminação25,26.
Estudos de caso-controle comprovam que há uma
relação inversa entre a diversidade dietética através do
aumento da ingestão de hortaliças e frutas e o risco de
desenvolvimento de câncer colorretal, demonstrando que
esses alimentos exercem um papel crucial na etiologia
dessa neoplasia27-29. Porém, ainda não está esclarecido
na literatura qual é o determinante anticarcinogênico
das frutas e hortaliças, uma vez que as mesmas são fontes
de vitaminas, minerais, fibras, fitoquímicos, β-caroteno,
ácido linoléico conjugado, genisteína, indóis,
isotiocianatos, flavonóides, dentre outras substâncias que
exercem efeito protetor contra o câncer6,21.
Em relação à ingestão de fibras, 91,40% dos pacientes
consumiam menos do que 25g/dia e apenas 8,60%
apresentavam adequada ingestão (>25g/dia) de acordo
com o guia alimentar para a população brasileira13.
Outro estudo de caso-controle foi conduzido em
pacientes com câncer de cólon e reto com o intuito de
investigar os hábitos dietéticos, particularmente a ingestão
de fibras, através da utilização do questionário de
freqüência alimentar semiquantitativo. Os resultados
obtidos demonstraram a existência de uma relação inversa
entre o consumo de fibras e o risco de câncer colorretal30.
Evidências científicas têm demonstrado que a
carência de fibras na dieta eleva o tempo de trânsito
intestinal, aumentando a concentração do conteúdo
luminal, propiciando um maior contato de agentes
nocivos e carcinógenos com a mucosa colônica. Dentre
esses agentes, destacam-se os sais biliares, metabólitos
de ácidos graxos de cadeia curta, gerados pelo aumento
do pH intraluminal com dietas pobres em fibras, que
são formados pelo metabolismo de gorduras e proteínas
animais, determinando alterações epiteliais importantes,
podendo culminar com o desenvolvimento dos cânceres
de cólon e reto25,31.
Por outro lado, estudos comprovam que o aumento
das fibras na dieta promove incremento nas
concentrações de ácidos graxos de cadeia curta formados
pela fermentação de bactérias colônicas, desempenhando
conseqüentemente importante papel no metabolismo
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intestinal. Dentre os efeitos dos ácidos graxos de cadeia,
destacam-se a indução da diferenciação de linhagens
celulares, trofismo sobre o epitélio atrófico, inibição
do crescimento e desenvolvimento do epitélio
hiperproliferativo e ação celular anticarcinogênica25,26,31.
Acredita-se que a principal atuação dos ácidos graxos
de cadeia curta se deve à ação do butirato32 no controle
e na promoção da diferenciação celular, apoptose e
supressão de células neoplásticas33, através da regulação
de vários oncogenes e indução de hiperacetilação de
histonas34. Além disso, as fibras podem reduzir os níveis
glicêmicos e melhorar a resistência à insulina,
influenciando positivamente no IGF-1 que é um
promotor do processo de carcinogênese colorretal30.
Da mesma forma que as hortaliças e frutas, alguns
aspectos da relação inversa entre as fibras e o câncer
colorretal não estão completamente elucidados na
literatura, uma vez que as fibras possuem em sua
composição diversos componentes potencialmente
benéficos como vitaminas, antioxidantes, flavonóides,
entre outras substâncias que influenciam favoravelmente
no processo de carcinogênese30.
Em relação às leguminosas, foi averiguado neste estudo
que 61,40% dos pacientes consumiam, diariamente, menos
de uma porção; 8,60%, uma porção e meia ou mais; e
28,60% consumiam uma porção por dia, conforme
recomendado pela pirâmide alimentar12. Apenas um
paciente (1,40%) referiu não consumir esse grupo de
alimentos, pois constantemente apresentava diarréia, fazia
uso da bolsa de colostomia, sentia grande fobia ao consumo
de leguminosas, além de seguir a recomendação médica
de não usar esse grupo de alimentos.
O consumo regular de leguminosas é imprescindível
devido ao seu efeito benéfico para a saúde, promovendo
a redução de diversas doenças como o câncer35. Na
literatura, a relação entre o câncer colorretal e as
leguminosas não está completamente elucidada e estudos
epidemiológicos demonstram efeitos contraditórios22.
Entretanto as leguminosas contêm carboidratos
complexos, proteínas de origem vegetal, fibras,
fitoquímicos, minerais como o cálcio, ferro, potássio,
zinco e manganês e substâncias bioativas que exercem
diversos efeitos protetores contra o câncer13.
O consumo de carnes e/ou ovos foi realizado por
61,40% dos pacientes na quantidade de uma a duas
porções conforme recomendado pela pirâmide
alimentar 12. Em relação à qualidade dos produtos
cárneos, foi constatado que 54,30% dos pacientes
consumiam carne vermelha, e 5,70% consumiam ovos.
Na literatura, não há consenso quanto à relação entre
o consumo de carne e seus derivados e o desenvolvimento
de câncer colorretal 36. Evidências epidemiológicas
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sugerem que dietas com alto teor de carne vermelha6,22 e
de gordura, associadas a um baixo teor de carboidratos
fermentados como as fibras, aumentam o risco de câncer
de cólon. Um dos mecanismos que pode explicar a
associação entre o câncer colorretal e a carne vermelha é
o aumento do metabolismo de proteínas no cólon. Os
produtos finais desse processo metabólico incluem a
formação de amônia, fenóis, indóis, nitratos, sulfitos e
aminas, que têm demonstrado efeitos tóxicos em estudos
in vitro e em modelos animais. Estes compostos estão
presentes em amostras fecais, sugerindo um efeito tóxico
sobre a mucosa intestinal37.
Estudos epidemiológicos indicam que o agente
etiológico presente nas carnes não é a gordura total,
mas sim o tipo de gordura ou a ingestão energética total.
Pesquisas realizadas em laboratórios têm identificado
muitos carcinógenos presentes na carne, como as
nitrosaminas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos,
aminas heterocíclicas, entre outros21. Acredita-se que
um dos principais mecanismos que pode estar implicado
na gênese do câncer colorretal esteja relacionado aos
processos de preparo e cocção da carne38. Os principais
constituintes naturais formados durante o processo de
cocção da carne incluem as gorduras, nitratos, nitritos
e carcinógenos. Está bem documentado na literatura
que os compostos N-nitrosos e o nitrato induzem à
formação tumoral por meio da sua transformação em
nitrito, culminando com o aumento na produção de
radicais livres e lesão celular6,26. Observa-se também que
o alto consumo de ovos está relacionado a um
incremento no risco de desenvolver câncer colorretal36,
embora o seu consumo, assim como o de carnes
brancas, tenha menor impacto na etiologia do câncer22.
Somente 15,70% dos pacientes neste estudo
consumiam, em média, três porções de leite e derivados
por dia conforme a pirâmide12, e o restante consumia
um valor inferior às recomendações. Em relação à
qualidade dos produtos lácteos, foi observado que 67,60%
dos pacientes faziam uso dos produtos lácteos integrais.
Vários estudos epidemiológicos estão sendo
conduzidos para determinar os efeitos do consumo de
leite e lacticínios na carcinogênese. Tem sido proposto
que a gordura em geral promove carcinogênese, porém
a ingestão só do leite conjugado com ácido linoléico
pode exercer efeitos inibitórios. Há também evidências
consideráveis de que o cálcio do leite protege contra o
câncer de cólon. A proteína do soro do leite tem papel
benéfico, demonstrado em estudos com animais e
humanos. Dados experimentais têm revelado que a
lactoferrina bovina inibe a carcinogênese no cólon39.
Existe uma relação positiva entre a incidência de
câncer de cólon e a média percentual de calorias

provenientes das gorduras, tanto para homens quanto para
mulheres40. O World Cancer Research Fund e American
Institute for Cancer Research sugerem haver evidências
consistentes de que dietas ricas em gorduras possam
aumentar o risco de câncer colorretal22,25. O papel das
gorduras na carcinogênese pode variar de acordo com a
sua origem e composição6,41. Acredita-se que a elevada
ingestão de gordura total promove aumento na produção
de ácidos biliares, que são mutagênicos e citotóxicos22.
Um total de 4,30% dos pacientes negou consumo
ou referiu redução importante no consumo de gorduras
após a realização do diagnóstico; porém 72,90% dos
pacientes informaram a utilização de gordura vegetal
no preparo dos alimentos. Alguns componentes desse
tipo de gordura estão implicados no desenvolvimento
de câncer colorretal32.
A associação com câncer colorretal e ácidos graxos
de cadeia média (AGCM) como o láurico (leite de coco
e chocolate) e miriástico (coco) tem sido pouco
estudada 32. Alguns estudos demonstram que ambos
tenham ação a favor dos ácidos ômega-6 (alfa-linoléico)42,
podendo estar associados a um incremento no risco de
desenvolver câncer colorretal32.
Doenças crônicas, como o câncer, estão relacionadas
ao aumento na produção de tromboxanas, leucotrienos,
interleucina-1, interleucina-6, fator de necrose tumoral
e proteína C-reativa, devido à resposta imunológica
realizada pelo organismo. O aumento no consumo de
ômega-6 promove elevação desses fatores, enquanto o
aumento no consumo de ômega-3 (ácido alfa-linolênico),
contido nos peixes, promove a redução dos mesmos43.
Estudos indicam que as dietas ocidentais são deficientes
em ômega-3 e que, nelas, a relação ômega-6/ômega-3
oscila de 15:1 a 16,7:1, reconhecendo que a modulação
dessa relação para 2,5/1 reduz a proliferação celular retal
em pacientes com câncer25. Vale destacar que apenas
2,90% dos pacientes referiram consumo de peixes.
Uma porcentagem de 22,85% dos pacientes referiu
consumo de alimentos preparados com gordura animal.
O ácido miriástico encontra-se presente também nas
carnes, contribuindo para o incremento no risco de
desenvolver câncer colorretal32. A gordura saturada,
presente em alimentos de origem animal como o bacon,
apresenta um aumento no risco de desenvolver câncer
colorretal25. Assim, sugere-se que seja feita a substituição
de alimentos com alto teor de AGCM e ácido
araquidônico por dietas ricas em ácidos graxos de cadeia
curta e ácido eicosapentaenóico para reduzir o risco de
câncer colorretal25.
O presente estudo constatou que a quantidade de água
ingerida pela maioria dos pacientes (88,60%) foi inferior
às quantidades recomendadas pelo guia alimentar13, sendo
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que apenas 11,40% ingeriam, no mínimo, 2 litros de
água, conforme preconizado; 35,70% apresentavam
ingestão diária de 1000mL a 2000mL.
A água desempenha diversas funções orgânicas vitais
e imprescindíveis como transporte de gases, alimentos e
produtos do metabolismo celular, regulação da
temperatura corpórea, dentre outras13. Neste estudo, não
foi considerada a quantidade de água presente nos
alimentos como frutas, hortaliças, cereais etc. Apesar da
recomendação de pelo menos 2 litros de água por dia, é
sabido que, em determinadas condições clínicas, como
idade avançada e carcinoma do trato gastrintestinal, a
necessidade de água encontra-se reduzida44.
Poucos são os estudos que relacionam a ingestão de
água com o câncer colorretal. Dados na literatura
comprovam apenas que, dependendo do tratamento
utilizado para a água destinada ao consumo humano e
das substâncias nela contidas, em longo prazo, poderá
haver o desenvolvimento de tipos específicos de
câncer45,46. Vale enfatizar que uma ingestão adequada
de água auxilia nos processos metabólicos orgânicos
como um todo13.
O café, menos de duas xícaras por dia, era consumido
por 61,40% dos pacientes, conforme recomendado pelo
guia alimentar 13, sendo que 8,60% referiram não
consumir esse tipo de alimento.
Evidências científicas têm sugerido um efeito
protetor do consumo de café no risco de
desenvolvimento de câncer colorretal. Acredita-se que
esse efeito está relacionado às substâncias bioativas
presentes no café como flavonóides, entre outros
antioxidantes 47. Na literatura, há controvérsias em
relação a essa associação. Dados de cinco estudos que
relacionaram o consumo de café com o risco de câncer
colorretal demonstraram os seguintes resultados: em três
estudos, houve uma ausência de associação; em um
estudo, risco aumentado de câncer entre os
consumidores de café; e, no outro estudo, associação
inversa entre o consumo do café e o risco dessa doença36.
Neste estudo, observou-se que 8,60% dos pacientes
entrevistados eram tabagistas, 24,30%, ex-tabagistas e
67,10%, não tabagistas. Não foi investigada a quantidade
de cigarros consumidos por dia e nem o tempo de consumo.
Estudos científicos têm relacionado a incidência de
câncer colorretal com dados sobre a quantidade de
cigarros/dia e o tempo de vício 48-50, indicando que
tabagistas que consomem cigarros durante muitos anos
possuem um risco aumentado para adenoma colorretal
e, provavelmente, câncer de cólon49, além de elevada
mortalidade por essa doença, com conseqüente redução
do risco à medida que param de fumar mais cedo51.
O adenoma colorretal, suas características de
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prevalência, tamanho específico, número de lesões, tipo
histológico além da sua localização estão relacionados a
um maior risco de câncer52, 53. Devido à alta prevalência
de adenomas, a identificação dos seus fatores de risco
pode facilitar o desenvolvimento de estratégias
preventivas e de detecção precoce para o câncer
colorretal 53 . Entretanto, apesar de os estudos
epidemiológicos demonstrarem que o tabagismo está
associado com esses pólipos, a relação entre tabagismo
e câncer colorretal não está totalmente esclarecida devido,
provavelmente, ao longo período de indução 48,54 .
Acredita-se que a associação entre tabagismo e câncer
colorretal está relacionada ao cariótipo com os alelos
CYP1A1 Val462 e NQO1 Ser187 presente particularmente
em fumantes com propensão à formação de lesões
múltiplas55, e que essa associação também pode depender
das características moleculares tumorais como a mutação
de polipose adenomatosa coli (APC) e a expressão do
Hmlh1 (human mut-L homologue)56.
Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, apenas
11,40% dos pacientes relataram fazer uso de algum tipo
de substância alcoólica. Estudos mostram que o consumo
excessivo de álcool é um fator de risco para adenomas e
neoplasia colorretal57. Entretanto o impacto do consumo
na prevenção do câncer e detecção precoce ainda não
foi completamente elucidado. Também não está claro
se todos os tipos de bebidas alcoólicas estão associados
ao aumento do risco 58. Alguns estudos mostraram
associação entre o consumo de cerveja, adenomas e
câncer, porém essa associação não foi observada com o
consumo de vinho59.
Otani et al. 60 fizeram um estudo prospectivo
analisando a associação entre o consumo de bebida
alcoólica e tabagismo com o câncer colorretal na
população asiática, já que essa é mais susceptível
geneticamente aos efeitos dessas substâncias, e chegaram
à conclusão de que metade dos casos de câncer poderia
ter sido prevenida com o controle do consumo de álcool
e tabaco em homens japoneses de meia-idade e idosos.
Esses resultados devem ser interpretados com grande
cautela, pois muitos desses estudos não levam em
consideração a história familiar e dietética.
No presente estudo, a prática de atividade física era
realizada por 71,43% pacientes, pelo menos uma vez
por semana. Porém, de acordo com o guia alimentar13,
recomenda-se que a atividade física seja exercida pelo
menos 30 minutos todos os dias. Observou-se também
que 66,70% dos indivíduos que não praticavam atividade
física eram tabagistas.
Estudos epidemiológicos indicam que, além de uma
dieta variada com elevado consumo de frutas, hortaliças
e fibras, baixo consumo de alguns tipos de gordura e
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ingestão calórica moderada, a prática de atividade física
está intimamente relacionada ao risco reduzido de
diversos tipos de câncer21, particularmente, colorretal30.
Segundo Shike57, a atividade física inadequada está
associada ao risco aumentado para o câncer. Acreditase que o principal mecanismo envolvido na redução do
risco de câncer colorretal através da prática de atividade
física é a capacidade que a mesma exerce na melhoria
da resistência à insulina 30 . Porém, ainda não está
esclarecido na literatura se a atividade física isoladamente
é um fator de risco ou se associada à obesidade propicia
um risco aumentado de câncer colorretal, uma vez que
exercícios físicos irregulares, geralmente, favorecem o
ganho de peso57. Outras variáveis também devem ser
consideradas, como pessoas que praticam atividade física
regular, geralmente, procuram ter uma dieta adequada
em todos os princípios nutritivos.

CONCLUSÃO
Os resultados sugerem a necessidade da
monitorização nutricional dos pacientes com câncer
colorretal, não somente pela alta freqüência de sobrepeso
e obesidade, como também pela inadequação do padrão
dietético encontrado. Os benefícios para a redução dos
coeficientes de incidência e mortalidade de câncer através
das modificações nos hábitos de vida estão amplamente
documentados. Mesmo sendo pacientes em fase pósoperatória com acompanhamento médico freqüente,
averiguou-se uma ingestão precária da maioria dos
fatores protetores contra o câncer colorretal, como dieta
pobre em fibras, hortaliças e frutas. Desta forma, tornase imprescindível a realização de programas educacionais
multidisciplinares com a atuação de nutricionistas,
médicos, educadores físicos, entre outros profissionais
da área de saúde, com o intuito de orientar os pacientes
na melhoria da qualidade de vida e reforçar os hábitos
de vida saudáveis.
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Abstract
Introduction: Lifestyle can pose multiple risk factors for colorectal cancer, since the interaction between inadequate
diet, alcoholism, smoking, obesity, and lack of physical activity can lead to the disease. Objective: To analyze the
dietary habits of post-operative colorectal cancer patients. Methodology: Descriptive cross-sectional study. Sample of
70 patients with colorectal cancer treated in the Proctology Clinic, Hospital de Base, Brasilia, Brazil. Anthropometrics
and dietary and other lifestyle data were collected. Results: Patients, 28 men and 42 women, presented average age
58,30 years. 71.43% of patients reported some physical activity. 8.60% were smokers and 24.30% former smokers.
11.40% consumed alcoholic beverages regularly. As for diet: 87.10% consumed 5-9 portions/day of cereals, bread,
roots, and tubercles; 7.10%, 3-5 portions/day of fruit; 2.90%, 4-5 portions/day of vegetables and legumes; 28.60%,
1 portion/day of beans; 15.70%, 3 portions/day of milk and dairy products; 61.40%, 1-2 portions/day of meat and
eggs; 31.40%, 1-2 portions/day of candy and sugar; 8.60%, > 25g/day of food fiber; 11.40%, > 2 liters/day of water;
70.00%, < 2 cups/day of coffee. When asked about preparation of food, 72.90% used vegetable oil and 22.90% used
animal fat and vegetable oil; 12.90% used industrially processed spices, 72.90% natural spices, and 12.90% both.
Conclusion: The study identified substandard dietary intake of the majority of protective factors against colorectal
cancer, highlighting the need for multidisciplinary educational programs to orient patients for improving their quality
of life by reinforcing healthy eating habits.
Key words: Diet, Colorectal cancer, Lifestyle
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