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Resumo 

Objetivo 
 Avaliou-se a ingestão de fibras em um grupo de indivíduos submetidos ao ras-

treamento do câncer colorretal. 

Métodos 

 Ao longo de 13 meses, foram entrevistados 106 indivíduos indicados para reali-

zação do exame de colonoscopia para rastreamento de câncer colorretal. O estudo foi 

conduzido na cidade de Araguaína localizada no Estado do Tocantins. Para participar 

do estudo os indivíduos deveriam ter mais de 40 anos e indicação de realização de 

exame colonoscópico. Na coleta de dados do consumo alimentar, utilizou-se o questio-

nário quantitativo de frequência alimentar (QQFA) e dois recordatórios de 24 horas 

(R24h) aplicados em dias não consecutivos (uma entrevista presencial e uma por tele-

fone). Para a avaliação antropométrica foram aferidos peso, altura e circunferência da 

cintura. Foram conduzidas análises descritivas e analíticas dos resultados, utilizando 

testes não-paramétricos, com base nas características dos resultados. O nível de signi-

ficância adotado para todos os testes foi de α=0,05. 

Resultados 

  A amostra era composta por 106 indivíduos, sendo a maioria, 65,1%, do sexo 

feminino, com idade superior a 40 anos e média 68 anos. Em sua maioria, tinham o en-

sino médio completo, eram casados/ união estável e classificavam-se como etnia par-

da/branca. Dentre a amostra total, apresentaram diagnóstico de câncer colorretal 6 in-

divíduos. O consumo diário médio de fibras totais encontrado na população estudada 

foi 18g, 21g e 18g para os grupos saudável, pólipo e câncer respectivamente. No pre-

sente estudo não foi encontrada associação entre o consumo de fibras como fator pro-

tetor para o desenvolvimento do câncer colorretal. Foi encontrada uma correlação ne-

gativa (ρ= -0,29) entre o consumo de fibras e carne vermelha, isto é, indivíduos que 

consumiam maior quantidade de fibras consumiam menor quantidade de carne verme-

lha. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%25252525CE%25252525A1


Conclusão 

 O presente estudo não encontrou, nos grupos avaliados, relação entre o consu-

mo diário de  fibras e o efeito anti-carcinogênico para o desenvolvimento do câncer co-

lorretal. O resultado deve ser interpretado com cautela devido às variáveis não contro-

ladas no estudo.  

Palavras chave: Câncer colorretal, tumor colorretal, consumo de fibras, consumo de 

carne vermelha, nutrição. 



INTRODUÇÃO 

Segundo o World Cancer Report, o câncer é a segunda principal causa  de 

mortes no mundo [1]. Devido ao processo de industrialização, com a melhora nas 

condições de trabalho, nutrição e sanitárias, ocorreu uma mudança global no perfil de 

mortalidade, com o aumento da expectativa de vida [2]. Dessa forma, houve uma 

diminuição da taxa de doenças infecto-contagiosas e um aumento das doenças crôni-

co-degenerativas, isto é, uma transição epidemiológica que levou ao aumento de 

doenças como o câncer [3,4].  

O câncer colorretal é o terceiro de maior incidência no mundo, com uma dis-

tribuição maior nos países economicamente mais desenvolvidos [5]. No Brasil, o câncer 

colorretal é o segundo câncer de maior incidência entre o sexo feminino e o terceiro en-

tre o sexo masculino, segundo o Instituto de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA). Essa incidência aumentada pode estar relacionada às mudanças de hábitos 

alimentares decorrentes do desenvolvimento econômico dos países. Assim, a dieta é 

hoje reconhecida como fator de risco para o desenvolvimento da doença, podendo ser 

muitas vezes mais significativa do que a genética, como mostram os estudos de Hig-

ginson e Burkkit [6,7]. 

É importante entender os mecanismos que resultam no desenvolvimento do 

câncer. Este pode ser causado por fatores endógenos, como resultado de herança 

genética; ou exógenos, resultado da interação do organismo com fatores ambientais e 

também pela interação de fatores ambientais com genéticos [8]. Cerca de 80% a 90% 

dos cânceres estão associados a fatores ambientais, e o surgimento dessa doença 

está diretamente relacionado a intensidade e duração da exposição ao agente can-

cerígeno [9]. Com isso, o rastreamento precoce da doença é relevante para  o sucesso 

do tratamento [10]. 

 Historicamente, a observação de uma menor incidência do câncer colorretal em 

uma população africana que vivia em zona rural e tinha um consumo elevado de fibras, 

levou à formulação da hipótese de que o consumo de fibras poderia reduzir o risco de 

desenvolvimento do câncer colorretal [7]. Para explicar o mecanismo protetor das fibras 

e o câncer intestinal, diversos estudos foram realizados [8,10]. Todavia não foi con-



statado um fator específico, e sim que as fibras podem agir aumentando o volume do 

bolo fecal, reduzindo o tempo de transito intestinal ou diminuindo a fermentação bacte-

riana e assim diminuindo a carcinogênese [10]. Estudos conduzidos pelo grupo de 

pesquisadores do consórcio European Prospective Investigation on Câncer and Nutri-

tion (EPIC) e outros 13 estudos de coorte norte americanos e Europeus já mostram 

com força estatística uma chance 18% maior para desenvolvimento de câncer colorre-

tal em indivíduos que consomem menos de 10g de fibras por dia [11,12]. 

 Com aumento na incidência do câncer colorretal, principalmente em populações 

consideradas de baixo risco, é importante que se entenda a associação dos hábitos 

alimentares com o desenvolvimento dessa neoplasia. O presente estudo tem por obje-

tivo avaliar a ingestão de fibras em um grupo de indivíduos submetidos ao rastreamen-

to do câncer colorretal. 

MÉTODOS 

 O estudo foi do tipo transversal, realizado na cidade de Araguaína localizada no 

Estado do Tocantins.  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Se-

res Humanos da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (CAAE: 

05580514.2.0000.0030). 

 A amostragem foi de conveniência, com recrutamento e coleta de dados em três 

clínicas especializadas em colonoscopia. Foram captados pacientes indicados para re-

alização do exame de colonoscopia para fins de rastreamento do câncer colorretal.  

Esse recrutamento durou 13 meses, tendo início em julho de 2014 e fim em julho de 

2015.  

 Para participação no estudo, os indivíduos deveriam ter mais de 40 anos e  indi-

cação de realização de exame colonoscópico. Não puderam participar pessoas com 

alguma deficiência física que impedisse a realização das medidas antropométricas,  

pessoas que não tinham condições cognitivas de responder à entrevista, pacientes 

com diagnóstico de câncer em outra localidade do corpo com ou sem tratamento de 

quimioterapia ou radioterapia, portadores de síndrome de Lynch, portadores de polipo-



se familial, portadores de doença inflamatória intestinal e outras causas de doenças in-

testinais sem relação com câncer colorretal. 

 A coleta de dados do consumo alimentar foi realizado pela nutricionista com 

aplicação do questionário quantitativo de frequência alimentar (QQFA) validado para 

uma população do Centro-Oeste [13] e dois recordatórios de 24 horas (R24h) em dias 

não consecutivos (uma entrevista presencial e uma pelo telefone), baseado no método 

dos cinco passos para análise da ingestão de alimentos [14]. O cálculo nutricional dos 

recordatórios 24h foi realizado no programa Nutrition Data System for Research 

(NDSR, 2014). O ajuste da variabilidade intra e inter indivíduo foi feito utilizando o pa-

cote estatístico do programa Multiple Source Method (MSM), com dados de frequência 

e gramatura diária dos alimentos consumidos nos dois R24h. 

 Para a avaliação antropométrica foram aferidos peso, altura e circunferência da 

cintura. Para aferir o peso foi utilizada uma balança digital com capacidade máxima 

para 150 kg e precisão de 100g. Para a altura utilizou-se estadiômetro de metal, com 

200 cm e precisão de 1mm. Os indivíduos foram posicionados em pé, com os braços 

relaxados e cabeça no plano horizontal e as medidas foram aferidas segundo as reco-

mendações de Jelliffe et al. (1968)[15]. Com estes dados calculou-se o índice de mas-

sa corpórea (IMC em kg/m2), dividindo-se o peso atual pela altura ao quadrado. A clas-

sificação do estado nutricional segundo IMC foi feita segundo os pontos de corte esta-

belecidos pela Organização Mundial da Saúde - OMS [16]. A circunferência da cintura 

foi aferida utilizando uma fita métrica inelástica de 150 cm, colocada no ponto médio 

entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior e classificada segundo os critérios da 

OMS [17]. 

 Foram conduzidas análises descritivas e analíticas dos resultados, utilizando 

testes não-paramétricos, com base nas características dos resultados. O nível de signi-

ficância adotado foi de α=0,05. Utilizou-se o pacote estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 19 para Windows. 



RESULTADOS 

 Dos 106 indivíduos que participaram da pesquisa, 65,1% eram do sexo feminino. 

A idade média da população era de 68 (±10,7) anos. A tabela 1 apresenta dados de ca-

racterização sociodemográfica da população dividida nos grupos de indivíduos, de 

acordo com o resultado histopatológico da colonoscopia, em saudáveis, com presença 

de pólipo e câncer. Estes representaram, respectivamente, 52,8%, 41,5% e 5,7% da 

população do estudo. A maioria dos respondentes era casada e no grupo do câncer 

não haviam solteiros. Em relação à escolaridade, nos grupos saudável e câncer a mai-

oria tinha mais de 8 anos de estudo e no grupo pólipo menos de 8 anos de estudo. A 

maioria dos respondentes classificou sua etnia como parda ou branca, representando, 

respectivamente, 59,4% e 27,3% da população estudada. 

    Tabela 1: Caracterização sociodemográfica da população do estudo. 

Variáveis Saudável n = 56 (%) Pólipo n = 44(%) Câncer n = 6 (%)

Sexo 
  Masculino 14 (25,0) 21 (47,7) 2 (33,3)

  Feminino 42 (75,0) 23 (52,3) 4 (66,7)

Estado civil 
  Solteiro 6 (10,7) 1 (2,3) -

  Casado ou união 
estável 31 (55,3) 36 (81,8) 3 (50,0)

  Divorciados,       
desquitados e viúvos 19 (34,0) 7 (15,9) 3 (50,0)

Escolaridade 
  < 8 anos de estudo 25 (44,6) 23 (52,3) 2 (33,3)

  > 8 anos de estudo 31 (55,4) 21 (47,8) 4 (66,7)

Etnia 
  Preta/negra 7 (12,5) 4 (9,1) -

  Parda 35 (62,5) 26 (59,1) 2 (33,3)

  Branca 12 (21,4) 13 (29,5) 4 (66,7)

  Indígena 2 (3,6) 1 (2,3) -



 Os dados de consumo de calorias, fibras e carne vermelha estão apresentados 

na Tabela 2 a seguir. O consumo diário de fibras totais entre os grupos estudados era 

semelhante, tendo a mediana de consumo variando de 17g para os grupos saudável e 

câncer a 20g no grupo pólipo. É possível observar um consumo maior de fibras insolú-

veis, em relação as solúveis, sendo este 11g para o grupo saudável, 12g para o grupo 

câncer e 13g para o grupo pólipo, porém não houve diferença estatística no consumo 

desta entre os grupos. Em relação às calorias totais diárias ingerida não houve diferen-

ça entre os grupos. O grupo saudável apresentou uma ingestão de 1650kcal, o grupo 

pólipo que teve um consumo de 1707kcal, e o grupo câncer teve uma maior 1926kcal. 

Como é possível observar, o consumo de carne vermelha, assim como o de fibras, foi 

semelhante entre os grupos, variando de 62g no grupo pólipo a 80g no grupo do sau-

dável.  

Tabela 2: Consumo de calorias, fibras e carne vermelha na população estudada. 

*Md = Mediana 

Como é possível observar na figura 1 abaixo, a distribuição do consumo de fi-

bras na população estudada é similar entre os grupos, porém com uma variabilidade 

maior no grupo de indivíduos saudáveis. Em relação à variação de consumo no mesmo 

Saudável 

n=56

Pólipo 

n=44

Câncer 

n=6

Md Md Md

Calorias total (kcal) 1650 1707 1926

Fibra alimentar total (g/dia) 17 20 17

Fibra solúvel (g/dia) 6 7 6

Fibra insolúvel (g/dia) 11 13 12

Carne vermelha (g/dia) 80 62 73

Fibra alimentar total/caloria (mg/kcal) 11 12 10



grupo, é possível observar uma distribuição simétrica no grupo saudável e o nos gru-

pos pólipo e câncer o consumo de fibras era mais próximo do percentil 25. 

Figura 1 - Consumo de fibras da população estudada. 

 A figura 2 a seguir mostra a variação do consumo de carne vermelha onde é 

possível observar que o consumo entre os grupos foi semelhante. A distribuição do 

consumo de todos os grupos está próximo do percentil 25. 

Figura 2 - Consumo de carne vermelha da população estudada. 
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Pela análise de correlação não-paramétrica (Spearman), o consumo de fibras 

por calorias ingeridas diariamente e carne vermelha de toda a população estudada 

(n=106), foi possível observar uma correlação inversa significativa entre o consumo de 

fibra e carnes vermelhas (ρ= -0,292, p=0,002). Isto é, indivíduos que consumiam maior 

quantidade de fibras consumiam menor quantidade de carne vermelha.

DISCUSSÃO 

O European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) mostrou 

que o aumento no consumo de fibras pode estar relacionado a uma diminuição do risco 

do desenvolvimento do câncer colorretal (EPIC, 2003). Posteriormente, uma análise de 

13 outros estudos europeus mostrou uma relação positiva entre ingestão de fibras  e a 

proteção para o desenvolvimento do câncer colorretal. Isto é, o consumo diário de 10g 

a 15g de fibras como sendo protetor, não havendo benefício adicional com uma inges-

tão superior [18;5], ou seja, sem relação dose-dependente. No presente estudo não foi 

possível estabelecer uma relação entre o consumo de fibras e o risco para o desenvol-

vimento do câncer colorretal, pois o consumo de fibra na população do estudo foi ho-

mogêneo, independente do resultado histopatológico.  

O consumo médio de fibras da população brasileira, segundo a Pesquisa de Or-

çamentos Familiares 2008-2009 [27], é de 22g. Sendo assim, o consumo de fibras da 

população estudada encontra-se abaixo da média de consumo dos brasileiros, para to-

dos os grupos. Sabe-se que dentre os alimentos que fazem parte dos hábitos de con-

sumo dos brasileiros, o feijão é o que fornece maior aporte de fibras por porção servida 

[19]. A população estudada tem um consumo diário de fibras superior ao considerado 

protetor, o que sugere a presença de outros fatores de risco não considerados nesta 

análise. Essa não associação pode ter ocorrido pelo fato da amostra estudada ter sido 

pequena, ou pelo fato de haver variação na ingestão de fibras entre um recordatório e 

outro. Assim como nos resultados obtidos neste estudo, um grande estudo de coorte 

realizado com 1,408,232 mulheres durante 16 anos [20]não mostrou relação entre o 

consumo de fibras e o desenvolvimento do câncer colorretal. Da mesma maneira, o es-

tudo de Terry e colaboradores (2001) que analisou o consumo de frutas, vegetais e fi-

bras e o risco de desenvolvimento do câncer colorretal durante 3 anos numa população 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%25252525C3%25252525A7%25252525C3%25252525A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%25252525C3%25252525A3o-param%25252525C3%25252525A9trica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/%25252525CE%25252525A1


de na Suíça concluiu que o aumento do consumo de fibras não diminui as chances 

para o desenvolvimento do câncer colorretal [21].  

Não só a quantidade de fibra vem sendo associada à diminuição do risco para 

câncer colorretal, mas também o tipo de fibra consumida. No presente estudo não hou-

ve relação entre o tipo de fibra, solúvel ou insolúvel, e o risco para desenvolvimento da 

doença. Na meta análise realizada pelo World Cancer Research Fund Continuous Up-

date Project com foco em câncer colorretal, as pesquisas foram inconclusivas em rela-

ção ao tipo de fibra e o risco para a doença [22]. Isso ocorre pelo fato do mecanismo 

protetor das fibras nesta doença não ser bem compreendido. No nosso organismo as 

fibras têm funções como o aumento do bolo fecal, diminuição o transito gastrointestinal, 

reconstituição a flora gastrointestinal, entre outras que podem contribuir positivamente 

para o não desenvolvimento do câncer colorretal [8].  

O consumo de 100-120g de carne vermelha diariamente tem sido associado a 

um aumento de 17-22% no risco de desenvolvimento de câncer colorretal [23;24]. En-

tretanto, no presente estudo, não foi possível observar relação positiva entre o consu-

mo de carne vermelha e o desenvolvimento do câncer colorretal. Porém, um resultado 

interessante foi a correlação inversa entre consumo de fibra e carne vermelha nesta 

população, indicando que mesmo o consumo de carne vermelha não sendo elevada, 

para se caracterizar como risco, os indivíduos que a consomem mais apresentaram 

consumo menor de fibras, o que pode ser um fator de risco para o câncer. Uma orien-

tação dietética poderia auxilia-los a diminuir o risco alimentar associado ao câncer co-

lorretal. 

 Os estudos com foco no consumo de fibras como fator protetor para o desenvol-

vimento do câncer colorretal no Brasil ainda é pequeno. No presente estudo não foi 

possível encontrar relação entre o consumo de fibras e o risco para o desenvolvimento 

do câncer colorretal. As informações de consumo são dados estimados, e de difícil 

acesso, tendo assim uma variação intra e inter pessoal, sendo considerados limitações 

intrínsecas do método e representam um viés importante para qualquer estudo envol-

vendo dados de consumo [25]. Para se encontrar resultados estatisticamente válidos 

há necessidade de uma amostra com poder (número de participantes) suficiente [26], o 

que não foi possível no presente estudo. 



CONCLUSÃO 
  

 O consumo de fibra da população estudada foi semelhante entre os grupos es-

tudados, variando de 17g nos grupos saudável e câncer a 20g no grupo pólipo. Não foi 

possível estabelecer associação do consumo desta com o diagnóstico histopatológico 

de câncer colorretal.  

No Brasil, são poucos os estudos que determinam a ingestão de fibras na popu-

lação, sendo importante a realização de novas pesquisas. O mecanismo de ação das 

fibras como fator anti carcinogênico ainda é pouco compreendido, sendo necessários 

outros estudos que possam esclarecer, tanto a quantidade quanto o tipo de fibra ali-

mentar que age como fator protetor para o desenvolvimento do câncer colorretal.  
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