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ABSTRACT

LESER, S.M.; SOARES, E.A. Dietary and physical activity in color ectal
cancer prevention. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr .= J. Brazilian Soc. Food
Nutr., São Paulo, SP. v.21, p. 121-145, jun., 2001.

Neoplasias gain each time more importance as the second leading
cause of deaths in occidental countries. Colorectal carcinoma is considered
the commonest gastrointestinal neoplasia, and its incidence is increasing
significantly in less developed countries due to the adoption of western
customs and diet. The aim of the present study is to review the role of
selected dietary factors and physical activity in the incidence of colon
cancer. Conclusions were made that a diet restricted in red meat and fat,
with high intake of fruits and vegetables, milk, diary products and grains
reduces the risk of colorectal cancer, together with regular physical activity
and prevention of obesity.
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RESUMORESUMEN

As neoplasias ganham cada vez mais
importância como a segunda causa de morte nos
países ocidentais. O câncer de cólon é a neoplasia
gastrointestinal mais comum, e sua incidência
vem aumentando significativamente em países
menos desenvolvidos, devido a adoção de costu-
mes ocidentais. O objetivo deste trabalho foi dis-
cutir o papel de diversos fatores dietéticos e da
atividade física na ocorrência do câncer de có-
lon. Constatou-se que uma dieta restrita em car-
nes vermelhas e gorduras, com alto consumo de
frutas, hortaliças, leite e derivados e grãos reduz
o risco de câncer colorretal, em conjunto com a
prática regular de atividade física e prevenção
da obesidade.

Palavras-chave: câncer de cólon,
dieta, atividade física

Neoplasias son cada vez más importantes
como la segunda causa más frecuente de
mortalidad en países occidentales. El cáncer
colorectal es considerado la neoplasia
gastrointestinal más común, y su incidencia está
aumentando perceptiblemente en países menos
desarollados, devido a la adopción de costumbres
occidentales. La finalidad de este estudio es
repasar el papel de diferentes factores dietéticos
seleccionados y de la actividad física en la
incidencia del cáncer colorectal. Fué constata-
do que una dieta estricta en carne roja y grasas,
con elevado consumo de frutas, hortalizas, leche,
produtos lacteos y granos, disminui el risco del
carcinoma colorectal, junto con la practica re-
gular de actividad física y prevención de la
obesidad.

Palabras clave: cáncer colorectal,
dieta, actividad física
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INTRODUÇÃO

As neoplasias ganham cada vez mais importância como a segunda causa de mor-

te nos países ocidentais, estando logo após as doenças cardiovasculares (ORTEGA et

al., 1998). Observa-se que o número de óbitos em conseqüência das doenças

cardiovasculares vem diminuindo, enquanto que por câncer vem aumentando (WOODS,

1998). Pesquisas nesta área auxiliam na compreensão da origem das neoplasias, mas

ainda não foi possível obter formas de prevenção ou tratamento inteiramente seguros

(ORTEGA et al., 1998).

O câncer de cólon é a neoplasia gastrointestinal mais comum, e sua incidência

vem aumentando significativamente em países menos desenvolvidos, onde se adotam

costumes ocidentais (HOLT, 1999). As diferenças geográficas na incidência do câncer

colorretal, assim como as alterações no risco de desenvolver esta doença também en-

tre imigrantes, sugerem uma importante influência dos fatores ambientais na sua ocor-

rência (SANDLER, 1996).

O reconhecimento da forte influência dos hábitos alimentares na carcinogênese

colorretal contribuiu para que fatores dietéticos específicos, de suposta ação preventiva ou

desencadeadora, fossem identificados e amplamente investigados (HENNEKENS, 1994).

Muitos estudos epidemiológicos demonstram que o alto consumo de energia, carnes ver-

melhas, gorduras, ferro e álcool parece aumentar o risco de câncer colorretal, enquanto

que a presença de fibras, folato, vitaminas antioxidantes, vitamina D, cálcio e selênio na

dieta pode ser preventiva (SANDLER, 1996; SHIKE, 1996).

A prática de atividade física regular também se relaciona à prevenção do câncer de

cólon, uma vez que pode reduzir os níveis de estresse e/ou aumentar a defesa imunológica,

protegendo o organismo do desenvolvimento da neoplasia (SANDLER, 1996; ORTEGA et

al., 1998). Enfatiza-se, ainda, a importância do aumento da atividade física recreativa,

influindo positivamente no controle de peso através da redução da gordura corporal,

evitando assim o sobrepeso e a obesidade, que também parecem ser importantes fatores

de risco para alguns tipos de câncer, inclusive o de cólon (MOORE et al., 1998; ORTEGA

et al., 1998).

Fatores genéticos, ambientais e biológicos como o exercício físico, o sistema imune,

os hábitos alimentares, a massa corporal, doenças associadas, e o estilo de vida em geral

dos indivíduos podem certamente influenciar a carcinogênese (SHIKE, 1999; HOLT, 1999).

Desta forma, o objetivo da presente revisão é discutir o papel dos diversos fatores dietéticos,

da atividade física e do sobrepeso e obesidade na ocorrência do câncer de cólon.

EPIDEMIOLOGIA

A incidência do câncer colorretal varia consideravelmente com a região geográfi-

ca. Esta enfermidade é comum nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Escandinávia
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e Europa Ocidental, com taxa de incidência estimada em aproximadamente 25 a 35 casos

por 100.000 indivíduos. É relativamente incomum na Ásia, África e América do Sul, sen-

do que a menor taxa de incidência é observada na Índia (1 a 3 casos por 100.000 indiví-

duos) (POTTER, 1995; SANDLER, 1996). Estima-se que o câncer colorretal atinja, nos

Estados Unidos, 6% tanto da população masculina quanto feminina, sendo o único tipo

de câncer que ocorre aproximadamente com a mesma freqüência em ambos os sexos

(McMICHAEL e POTTER, 1980). O câncer do intestino grosso é a segunda causa de morte

por neoplasias nos Estados Unidos, estando atrás apenas do câncer de pulmão (SHIKE,

1996; FAUCI et al., 1998). Pesquisas realizadas nesse país, no período de 1973 a 1991,

mostraram aumento na incidência do câncer colorretal e diminuição da mortalidade,

sendo o risco de óbito decorrente desta enfermidade em torno de 2,6% para homens e

mulheres. Diferenças entre raças também são expressivas. A mortalidade diminuiu 17,6%

em indivíduos de raça branca, porém aumentou em 12,4% nos americanos de origem

africana. Nos últimos 20 anos, a distribuição anatômica do câncer vem ocorrendo em

maior incidência no lado direito do cólon. Talvez esta forma de ocorrência seja biologi-

camente diferente, menos agressiva, resultando no aumento da sobrevida (SANDLER,

1996). Em 1973 a taxa de sobrevida foi de aproximadamente 45,6%, enquanto em 1986

foi de 61,5%. Este aumento foi notável entre homens e mulheres, brancos e indivíduos

de origem africana, e acredita-se que esteja relacionado à evolução das técnicas cirúrgi-

cas, quimioterapia, radioterapia e diagnóstico precoce. Para casos específicos, pode es-

tar associada, ainda, à evolução biológica do tumor (SANDLER, 1996). Particularmente

nas mulheres, acredita-se que o risco de óbito por câncer colorretal encontra-se em

declínio, devido ao fato deste grupo estar cada vez mais realizando terapia de reposição

estrogênica no período pós-menopausa (FAUCI et al., 1998).

Verifica-se que a incidência de câncer colorretal aumenta conforme a idade, sendo

incomum entre as pessoas com menos de 40 anos, ocorrendo mais freqüentemente entre

indivíduos a partir dos 50 anos de idade, de nível sócio-econômico mais favorecido, e que

residem em áreas urbanas. Estudos de triagem populacional e pesquisas de necrópsias

revelaram que os pólipos adenomatosos podem ser encontrados em aproximadamente

30% das pessoas de meia-idade ou idosas (FAUCI et al., 1998; SANDLER, 1996).

No Brasil, em 1987, os óbitos por câncer foram considerados a segunda principal

causa de morte no país, constituindo 9,6% do total destas (BRASIL, 1998). Um estudo

com base em dados de 10 capitais brasileiras no período de 1987 a 1989 examinou a

associação entre o comportamento alimentar e as taxas de mortalidade para os principais

tipos de câncer, em adultos com 30 anos ou mais. Verificou-se que 15,1% e 16,4% do total

de óbitos por câncer estavam relacionados ao de cólon, entre homens e mulheres res-

pectivamente. Observou-se ainda que a incidência de mortes por esta neoplasia foi me-

nor nas capitais das regiões norte (10,6%) e nordeste (12,7%) do país, aumentando signi-

ficativamente na região sul (22,5%), onde um alto consumo energético foi verificado

(SICHIERI et al., 1996).
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FISIOPATOLOGIA

O surgimento de neoplasias é conseqüente da proliferação descontrolada de células

anormais, causada por erros intrínsecos na replicação do DNA ou induzida por exposição

à carcinógenos. A possibilidade de surgimento de uma célula malígna sempre existe, sen-

do mais comum em tecidos que apresentam renovação celular freqüente, especialmente

aqueles expostos a fatores de risco ambientais (FAUCI et al., 1998). No entanto, no organis-

mo humano há um controle imunológico, a apoptose, que detecta e elimina numerosas

células cancerígenas. Quando este sistema se encontra momentaneamente debilitado, ou

há um defeito funcional, uma célula malígna pode vencer esta defesa imunológica. Tam-

bém é importante para as células malígnas que o sistema imune não as reconheça de ime-

diato. Essas células apresentam mecanismos de escape do sistema imunológico. Posterior-

mente, o conflito das células neoplásicas com as células do sistema imunológico depende-

rá da persistência desses dois adversários (ORTEGA et al., 1998).

Acredita-se que a maioria dos cânceres colorretais, independentemente da etiologia,

origina-se de pólipos adenomatosos. Um pólipo é uma protrusão macroscópica visível

na superfície da mucosa. Apenas os adenomas, um tipo de pólipos, são pré-malígnos, e

somente uma minoria (1% dessas lesões) transforma-se, de fato, em câncer. A maioria

dos pólipos não causa sintomas e não é detectada ao exame clínico (FAUCI et al., 1998).

O risco de malignização de um adenoma está correlacionado a 3 fatores interdependentes:

tamanho (igual ou maior a 1cm), arquitetura histológica (tubular, viloso ou tubuloviloso)

e severidade da displasia. De altíssimo risco são os adenomas que ocorrem na polipose

múltipla familiar (risco de quase 100%) e na síndrome de Gardner (risco semelhante)

(SHIKE, 1996).

Para evolução do processo carcinogênico é necessária a interação da mutação gené-

tica com fatores presentes na luz intestinal, como componentes dietéticos, secreções diges-

tivas ou a microflora. Este fato justifica o conceito de que a interação genética e ambiental

é condição necessária para o processo neoplásico (GOULD e DOVE, 1996).

A maioria dos casos de carcinomas colorretais é considerada ocasional. Estima-se

que até 25% dos pacientes com câncer colorretal podem apresentar história familiar da

doença, sugerindo uma predisposição hereditária (FAUCI et al., 1998). Doenças inflamató-

rias intestinais, como a colite ulcerativa e a doença de Crohn, também podem evoluir para

o câncer de cólon, uma vez que o longo período de exposição à inflamação acarreta proli-

feração recorrente das células epiteliais, favorecendo a predisposição a alterações

neoplásicas (SHIKE, 1996).

Atualmente, a prevenção do câncer se baseia na otimização da capacidade funcio-

nal do sistema imunológico no combate às células malígnas, principalmente através da

prática regular de atividade física e manutenção de hábitos alimentares saudáveis

(ORTEGA et al., 1998).
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CONSTITUINTES DIETÉTICOS

Há fortes evidências de que fatores ambientais, principalmente a dieta, estejam im-

plicados no desenvolvimento do câncer de cólon (SHIKE, 1999). Estudos epidemiológicos

suportam o conceito de que os hábitos alimentares ocidentais são cofatores para o desen-

volvimento deste tipo de câncer devido a diversos fatores dietéticos e seus diferentes me-

canismos de ação, como o excessivo consumo energético, tanto protéico quanto lipídico,

além do baixo consumo principalmente de fibras alimentares, frutas, vegetais, cereais, cál-

cio e vitaminas (SICHIERI et al., 1996; FAUCI et al., 1998; HOLT, 1999). Foi sugerido que

aproximadamente 35% de todos os casos de câncer provavelmente estariam relacionados

a certas práticas alimentares (DOLL e PETO, 1981). Portanto, podem existir substâncias

presentes na dieta que venham favorecer ou não o aparecimento do câncer.

Qualquer variação geográfica na incidência do câncer de cólon não parece ter rela-

ção com diferenças genéticas, já que estudos verificaram que migrantes oriundos de locais

onde há baixa incidência de câncer de cólon, como Japão e África, passam a apresentar

risco aumentado quando passam a viver em regiões onde a incidência desta enfermidade

é significativa, como nos Estados Unidos (FAUCI et al., 1998; SHIKE, 1999; HOLT, 1999). O

risco aumentado de desenvolver a doença pode ser verificado no espaço de uma geração

(SANDLER, 1996; HOLT, 1999). Além disso, grupos populacionais como os Mórmons e

Adventistas do Sétimo Dia, cujo estilo de vida e hábitos alimentares são diferenciados dos

onívoros, apresentam taxas de incidência e de mortalidade por câncer colorretal significa-

tivamente menores. No Japão a ocorrência de câncer colorretal aumentou desde que a

população adotou uma alimentação semelhante à ocidental (FAUCI et al., 1998).

Vários mecanismos são propostos para explicar os efeitos dos componentes dietéticos

na carcinogênese do cólon. Estes incluem a modificação da mucosa do órgão devido aos

efeitos danosos dos ácidos biliares secundários, danos diretos ao DNA celular por produ-

tos da peroxidação lipídica, mudanças no metabolismo da flora bacteriana normal, e pro-

teção diminuída devido a inadequação dietética em antioxidantes (SHIKE et al., 1990).

Estudos epidemiológicos e experimentos em animais e humanos vêm demonstran-

do que os fatores dietéticos parecem estar envolvidos na mutação da célula colônica nor-

mal até a formação do carcinoma, mesmo quando existe uma forte predisposição genética

(BARON et al., 1995; ALBERTS et al., 1997).

ASPECTOS NUTRICIONAIS QUE FAVORECEM
A CARCINOGÊNESE INTESTINAL

LIPÍDIOS E CARNE VERMELHA

A hipótese de que o elevado consumo de carnes, gorduras ou proteínas é fator cau-

sal do câncer de cólon teve sua origem em várias observações, como recentes estudos

caso-controle e de coorte, que vêm verificando uma associação positiva entre estes fatores

(POTTER, 1995).
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Em contrapartida, as dietas restritas em gorduras exercem efeito protetor na ocorrên-

cia de câncer de cólon (WILLETT et al., 1990; GIOVANNUCCI et al., 1994). Acredita-se que

as gorduras saturadas oferecem maior risco para o desenvolvimento desta enfermidade do

que as insaturadas (WILLETT, 1990).

Em regiões geográficas onde a carne vermelha é um alimento básico, observou-se

que a ingestão de gorduras de origem animal leva a uma proporção maior de aneróbios na

microbiota intestinal, resultando na conversão de ácidos biliares primários em carcinógenos.

Esta hipótese é corroborada por diversos relatos de maior número de aneróbios nas fezes

de pacientes com câncer colorretal (FAUCI et al., 1998).

A influência das gorduras dietéticas na etiologia do câncer colorretal não é total-

mente conhecida. No entanto, acredita-se que o mecanismo possa ser mediado pelos

sais biliares. As gorduras em excesso, quando presentes no duodeno, estimulam maior

secreção de bile, aumentando a concentração fecal dos produtos de sua degradação. Os

sais biliares também exercem função detergente bem caracterizada, podendo gerar da-

nos ao tecido, o que encontra-se associado ao aumento da proliferação celular (SANDLER,

1996; HOLT, 1999).

Alguns autores relatam que o risco associado às gorduras dietéticas pode ser devido

ao modo pelo qual os alimentos ricos em lipídeos são preparados. A elevada temperatura

de cozimento produz hidrocarbonetos aromáticos heterocíclicos em conseqüência da

pirólise de aminoácidos, creatinina e açúcares. Mais de uma dúzia de diferentes aminas

aromáticas heterocíclicas são formadas nas carnes em geral, preparadas sob práticas típi-

cas de culinária caseira (TURESKY et al., 1991). Estas substâncias químicas são conhecidas

como potentes mutagênicos e podem induzir a formação de tumores no intestino grosso

(POTTER, 1993).

Segundo alguns autores, a probabilidade de um indivíduo desenvolver câncer de

cólon pode estar relacionada à herança genética que regula o metabolismo enzimático, e

conseqüentemente à exposição a aminas heterocíclicas nas carnes cozidas (KADLUBAR et

al., 1992). No entanto, ainda não está esclarecido se a inibição destes precursores resultaria

em redução no risco de câncer colorretal.

FERRO

O ferro pode potencialmente aumentar o risco de câncer colorretal. Experimentos in

vitro e in vivo sugerem que o ferro pode ser capaz de desencadear efeitos mutagênicos,

possivelmente por gerar radicais livres que atingiriam o DNA e causariam danos

cromossomais (NELSON, 1992).

Em um estudo caso-controle foi demonstrada a relação entre o nível de ferritina

sérica e o risco de adenomas, sugerindo que a exposição ao ferro pode estar relacionada à

sua formação (NELSON et al., 1994). Analisando-se os dados do National Health Evaluation

Follow-up Study, uma pesquisa longitudinal envolvendo uma amostra significativa da po-
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pulação americana, foi observado que os casos de câncer de cólon ocorreram em indivídu-

os que apresentaram alta saturação de transferrina sérica, como também ferro sérico au-

mentado (WURZELMANN et al., 1996).

Foi sugerido que um dos efeitos das fibras alimentares na prevenção do câncer de

cólon é a presença de fitatos que podem adsorver o ferro dietético, formando fitatos de

ferro, sais estes insolúveis que são excretados pelas fezes (SANDLER, 1996).

ÁLCOOL

Um grande número de estudos epidemiológicos vem investigando a associação en-

tre o consumo de álcool e o câncer colorretal. Os resultados, no entanto, não são inteira-

mente consistentes. O consumo excessivo de álcool vem sendo apontado como um fator

de risco para o desenvolvimento deste tipo de câncer (GIOVANNUCCI et al., 1992). No

entanto, um mecanismo que explique este risco aumentado é ainda desconhecido. A defi-

ciência de folato e metionina seria uma justificativa plausível (GIOVANNUCCI et al., 1993).

Alguns autores, examinando diferentes tipos de bebidas alcoólicas, encontraram as-

sociação principalmente entre o consumo de cervejas e a ocorrência de adenomas. No

entanto, o mesmo não foi verificado em relação ao vinho (RIBOLI et al., 1991). Estudos

prospectivos envolvendo indivíduos com atividade profissional diretamente relacionada à

fabricação de cervejas, os quais supostamente consomem esta bebida em maior quantida-

de do que a média da população, apresentaram resultados contraditórios (SANDLER, 1996).

Alguns autores encontraram dificuldades para descartar a possibilidade da relação entre o

consumo excessivo de álcool e o câncer de cólon e reto (KLATSKY et al., 1988).

O álcool, juntamente com o tabaco, são as principais causas evitáveis de morte por

câncer, responsáveis por aproximadamente 3% e 30%, respectivamente, de todos os óbitos

(HENNEKENS, 1994).

ASPECTOS NUTRICIONAIS QUE PREVINEM
A CARCINOGÊNESE INTESTINAL

FIBRAS ALIMENTARES, HORTALIÇAS E FRUTAS

A hipótese de que as fibras alimentares podem proteger o organismo contra o câncer

de cólon é provavelmente a mais conhecida e discutida cientificamente (SANDLER, 1996).

Sua origem é decorrente de observações quanto ao hábito dos nativos africanos de ingerir

dietas ricas em fibras, produzirem maiores volumes fecais com maior freqüência, e ao mesmo

tempo apresentarem menor taxa de mortalidade por conseqüência desta enfermidade quan-

do comparados aos norte-americanos e europeus (SANDLER, 1996; FAUCI et al., 1998).

Embora um maior consumo de fibras aumente o volume das fezes, não há evidências con-

sistentes de que acelere, de forma indiscutível, o tempo de trânsito fecal, o que reduziria a
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exposição de agentes cancerígenos potenciais à mucosa e ao epitélio colônico (SANDLER,

1996; ORTEGA et al., 1998; FAUCI et al., 1998). No entanto, as fibras podem adsorver os

sais biliares, os quais são considerados agentes favoráveis ao surgimento e desenvolvimen-

to do câncer colorretal e inibir sua hidroxilação, como também interferir no consumo de

energia (FAUCI et al., 1998). Além disso, a fermentação das fibras alimentares por ação

bacteriana pode produzir ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), os quais diminuem o pH

do meio, reduzindo a conversão de ácidos biliares primários a secundários, criando um

ambiente menos propício ao desenvolvimento da neoplasia (JACOBS, 1988; POTTER, 1995).

Alguns autores enfatizam ainda que uma alimentação pobre em fibras pode levar a consti-

pação crônica e condições associadas, como a doença diverticular (FAUCI et al., 1988).

Apesar do consumo geralmente alto de fibras em países onde a incidência desta doença é

baixa, há diferenças ambientais e de estilo de vida relevantes que exercem igual influência,

inclusive outras variáveis dietéticas da mesma importância, como o consumo de carne

vermelha e gorduras (FAUCI et al., 1998).

Pesquisas envolvendo humanos são limitadas devido a dificuldade na obtenção de

informações precisas sobre o consumo dietético. Apesar da maioria comprovar a hipótese

da atuação benéfica das fibras alimentares na prevenção e tratamento do câncer colorretal,

estes achados não são universalmente comprovados (SANDLER, 1996).

Em uma revisão de 60 estudos sobre a influência das fibras alimentares e dos vege-

tais sobre a ocorrência do câncer de cólon, constatou-se que uma dieta rica em fibras

exerce efeitos protetores (TROCK et al., 1990). Os mesmos autores estimaram um risco

reduzido de desenvolver esta forma de câncer entre os indivíduos que consumiam dietas

ricas em fibras, quando comparados aos que ingeriam fibras em pequenas quantidades.

Posteriormente foram investigados 13 estudos caso-controle sobre a relação entre o con-

sumo de fibras alimentares e a diminuição no risco de câncer colorretal, concluindo-se

que a taxa de incidência deste tipo de câncer nos Estados Unidos poderia ser reduzida

em torno de 31% através de um aumento médio na ingestão de fibras alimentares, por

volta de 13 g/dia. Isto representaria um incremento em 70% do consumo deste compo-

nente na dieta (HOWE et al., 1992). No entanto, dois grandes estudos de coorte america-

nos fracassaram ao tentar demonstrar o efeito protetor das fibras (WILLETT et al., 1990;

GIOVANNUCCI et al., 1994). Um estudo duplo-cego também fracassou ao tentar encon-

trar efeitos positivos sobre a proliferação das células colônicas, através da adição de 13,5

g de fibra de farelo de trigo e 1500 mg de carbonato de cálcio diariamente numa dieta

basal por 9 meses (ALBERTS et al., 1997).

Em relação à recorrência de adenomas colorretais, foi sugerido que a suplementação

com fibras na dieta, por volta de 11 g por dia, além das vitaminas C e E, reduziria a recorrência

de pólipos (DeCOSSE et al., 1989), apesar de outros autores não terem encontrado ne-

nhum efeito benéfico das fibras sobre a recorrência de adenomas (McKEOWN-EYSSEN e

BRIGHT-SEE, 1985). Posteriormente, demais autores, através do Australian Polyp Prevention

Project, observaram ligeira redução na recorrência dos mesmos, a partir de uma dieta res-

trita em gorduras e suplementada com farelo de trigo (MacLENNAN et al., 1995). Recente-
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mente membros do Phoenix Colon Cancer Prevetion Physicians’ Network conduziram um

estudo duplo-cego com a finalidade de determinar se a suplementação dietética com fibra

de farelo de trigo reduziria a taxa de recorrência de adenomas colorretais em 1303 indiví-

duos de ambos os sexos, apresentando idade entre 40 e 80 anos, os quais ingressaram num

programa supervisionado de suplementação dietética com grande quantidade (13,5 g/dia)

e pequena quantidade (2 g/dia) de fibra de farelo de trigo. Os resultados demonstraram

que a suplementação não se mostrou efetiva contra a recorrência de adenomas colorretais,

uma vez que 47% dos indivíduos que receberam a dieta mais rica em fibras apresentaram

recorrência de pelo menos um adenoma. O mesmo foi verificado para 51,2% dos que

receberam a dieta mais pobre em fibras (ALBERTS et al., 2000). Estes achados foram confir-

mados por membros do Polyp Prevention Trial Study Group. Estes autores acompanharam

1905 indivíduos, de ambos os sexos, com idade acima de 35 anos, que já haviam apresen-

tado adenomas colorretais previamente removidos. O grupo intervenção recebeu

aconselhamento nutricional intensivo, além de uma dieta contendo 20% de lipídeos, 18 g

de fibra alimentar/1000 kcal e 3,5 porções de frutas e hortaliças/1000 kcal. O grupo contro-

le recebeu as mesmas orientações nutricionais sobre alimentação saudável, porém foi re-

comendado a manter sua dieta usual. Após 4 anos de estudo, observou-se que 39,7% e

39,5% dos indivíduos dos grupos intervenção e controle, respectivamente, apresentaram

pelo menos um adenoma recorrente. Portanto, a conclusão da pesquisa foi que a adoção

de uma dieta reduzida em lipídeos, e rica em frutas, hortaliças e fibras, não influenciou a

redução do risco de recorrência de adenomas colorretais (SCHATZKIN et al., 2000).

Parte da inconsistência na literatura sobre as fibras alimentares pode ser conseqü-

ência do fato de que “fibras” é um termo genérico que se refere a grupos heterogêneos

de carboidratos ou polímeros semelhantes, de origem vegetal. Estes polímeros são geral-

mente resistentes à digestão por enzimas humanas, embora a digestão por bactérias in-

testinais ocorra. As fibras alimentares consistem em grupo complexo de substâncias que

apresenta diversos efeitos distintos, dependendo de sua fonte, preparação e interação

com outras substâncias. Caso os alimentos que contenham fibras sejam considerados

protetores contra o câncer colorretal, tal efeito pode ser atribuído possivelmente a outros

elementos potencialmente anticarcinogênicos presentes, como os carotenóides, vitami-

nas antioxidantes, selênio, folato, flavonóides, fenóis, inibidores de proteases, esteróis

de origem vegetal, dentre outros (STEINMETZ et al., 1994). Existem, de forma isolada,

mais de cem espécies químicas naturais que são antimutagênicas ou anticarcinogênicas

(WARGOVICH, 1988). Exemplos incluem tioéteres (alho, cebola, alho-porró), terpenos

(frutas cítricas), fenóis (uva, morango, maçã) e carotenóides (cenoura, melão, inhame).

Outros anticarcinogênicos incluem isotiocianatos, flavonóides metilados, cumarinas,

esteróis, selênio, ácido ascórbico e tocoferóis, cada qual apresentando efeitos diferenci-

ados em vários pontos do processo carcinogênico.

Diversos mecanismos vêm sendo propostos para elucidar a ação destas substâncias.

Anticarcinogênicos de origem vegetal podem induzir a destoxificação, inibir a formação

de nitrosaminas, fornecer substratos para a formação de agentes antineoplásicos, diluir e
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reagir com carcinógenos no trato digestivo, alterar o metabolismo hormonal, e finalmente

atuar como antioxidantes (STEINMETZ et al., 1994).

O consumo de hortaliças e frutas vem consistentemente demonstrando ser fator de

proteção contra o câncer colorretal, e grupos vegetarianos como os Adventistas do Sétimo

Dia apresentam baixa taxa de ocorrência desta doença. Uma revisão de 28 trabalhos sobre

a epidemiologia do câncer de cólon verificou em 23 destes efeitos protetores dos vegetais

sobre esta forma de câncer (POTTER et al., 1995). Os resultados destas pesquisas são, de

fato, mais consistentes do que os estudos relacionando as fibras alimentares isoladamente

(POTTER, 1988).

Nas próximas décadas, acredita-se que os estudos sobre os fatores de risco para o

câncer colorretal tenderão a focalizar hortaliças e frutas, e as possíveis substâncias

anticarcinogênicas contidas nestes alimentos.

VITAMINA D

A importância da Vitamina D, oriunda da dieta e da exposição ao sol, na incidência

do câncer de cólon nos Estados Unidos vem sendo amplamente investigada. Alguns auto-

res propuseram que a vitamina D seria um fator protetor contra este tipo de câncer. Esta

hipótese baseou-se na distribuição geográfica dos óbitos por câncer de cólon registrados

neste país, cujo maior índice de ocorrência foi observado em populações com menor ex-

posição ao sol, como grandes cidades e áreas rurais em altas latitudes. Estes mesmos auto-

res verificaram que a taxa de óbitos por câncer de cólon, quando ajustada para idade, era

aproximadamente 40% mais baixa nas regiões nordeste e sudeste dos Estados Unidos,

onde a exposição aos raios solares é maior (GARLAND e GARLAND, 1980). Posteriormen-

te, demais autores constataram que a concentração sérica de vitamina D era bastante redu-

zida na população residente na região oeste do país (LORE et al., 1986).

As concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D (principal forma de apresenta-

ção desta vitamina na circulação sanguínea e armazenamento no fígado (MURRAY et al.,

1994)) foram relacionadas ao risco de vir a desenvolver o câncer de cólon na população

de Washington. Estes pesquisadores dividiram a população estudada em quintis, de acordo

com os níveis séricos observados, e demonstraram significativa redução no risco relativo

de desenvolver a doença, particularmente no terceiro e quarto quintil do grupo avaliado

(GARLAND et al., 1989). Outros pesquisadores observaram que indivíduos idosos apre-

sentam concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D consideravelmente mais reduzi-

das do que os indivíduos jovens, provavelmente devido a dieta pobre em vitamina D e

reduzida exposição aos raios solares (MacLENNAN e HAMILTON, 1997; JACQUES et al.,

1997). Estes achados justificam os estudos observacionais que verificam a maior incidên-

cia de câncer colorretal entre indivíduos acima de 50 anos de idade (FAUCI et al., 1998;

SANDLER, 1996).

LESER, S.M.; SOARES, E.A. Aspectos nutricionais e atividade física na prevenção do câncer colorretal. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim.
Nutr.= J. Brazilian Soc. Food Nutr., São Paulo, SP. v.21, p. 121-145, jun., 2001.



132

Em um estudo epidemiológico envolvendo 600 indivíduos suecos portadores de cân-

cer colorretal foi observado que o alto consumo de vitamina D encontrou-se inversamente

associado ao risco de câncer colorretal (PRITCHARD et al., 1996). Diversas pesquisas ava-

liam que o consumo de vitamina D é consideravelmente baixo, particularmente em indiví-

duos que apresentam intolerância à lactose, os quais evitam consumir leite e seus deriva-

dos (HOLT, 1999).

Os metabólitos da vitamina D são conhecidos por alterar o metabolismo de muitas

células, inclusive as do cólon (HOLT, 1999). Estudos in vitro demonstraram que as célu-

las do cólon que contêm grande número de receptores para este nutriente, quando ex-

postas à 1,25 dihidroxivitamina D (calcitriol), exibiram redução do crescimento e das

alterações morfológicas (BREHIER e TOMASSETT, 1982; LOINTIER et al., 1987). As pro-

priedades da vitamina D de inibição do crescimento parecem estar mais relacionadas à

concentração de receptores desta vitamina na superfície celular do que à quantidade de

vitamina D em si (SHABAHANG et al., 1993). A inibição da proliferação celular através

da administração de vitamina D foi confirmada em um estudo envolvendo biópsias retais

de pacientes com pólipos adenomatosos (THOMAS et al., 1994a). Este mesmo grupo de

pesquisadores também verificou, posteriormente, que a administração de vitamina D

parece inibir a hiperproliferação que ocorre nas células epiteliais colônicas e retais em

pacientes com colite ulcerativa (THOMAS et al., 1994b). A fortificação com vitamina D

nos alimentos, realizada em diversos países, e a utilização de multivitamínicos parecem

proporcionar risco bastante reduzido à saúde, sendo poucos os efeitos colaterais conhe-

cidos (WHITING, 1994).

Estes estudos colaboram para a hipótese da ação preventiva da vitamina D contra a

neoplasia do cólon. É importante ressaltar a possível relevância da ingestão de alimentos

lácteos para a prevenção desta neoplasia, uma vez que são boas fontes de vitamina D,

como também de cálcio.

CÁLCIO

O papel do cálcio na proteção contra o câncer de cólon vem sendo investigado atra-

vés de estudos epidemiológicos e de intervenção, indicando que o consumo dietético des-

te mineral encontra-se inversamente relacionado à incidência do câncer de cólon (FAUCI

et al., 1998; HOLT, 1999). Os Adventistas do Sétimo Dia possuem hábitos alimentares dife-

renciados dos onívoros, uma vez que são adeptos de dietas ovo-lacto-vegetarianas, apre-

sentando consumo estimado de aproximadamente 1400 mg de cálcio por dia. Neste grupo

observa-se que a incidência de câncer de cólon compreende 50% da observada para o

restante da população de sua região de origem, a Califórnia (PHILLIPS et al., 1980). Alguns

autores acreditam que a suplementação oral com cálcio inibe a proliferação de células

epiteliais no intestino, sendo considerada, portanto, um fator relevante para a redução da

alta prevalência deste tipo de câncer (FAUCI et al., 1998; HOLT, 1999). No entanto, sua

eficácia não foi ainda inteiramente comprovada (FAUCI et al., 1998).
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Um estudo de coorte caso-controle, realizado em Chicago durante 19 anos, encon-

trou correlação inversa entre o consumo de cálcio e a incidência de câncer colorretal

(GARLAND et al., 1985). O efeito preventivo do cálcio foi também descrito em estudos

caso-controle realizados na Austrália (KUNE et al., 1987) e na região sudeste dos Estados

Unidos (SLATTERY et al., 1988a). No entanto, um estudo envolvendo 2000 homens

havaianos não encontrou correlação entre o consumo de cálcio e a incidência desta enfer-

midade (HEILBRUN et al., 1986). Posteriormente, em um estudo epidemiológico envol-

vendo 600 indivíduos suecos portadores de câncer colorretal, não foi observado associa-

ção entre o cálcio dietético e o risco ajustado de câncer de cólon e reto (PRITCHARD et al.,

1996). É importante ressaltar que o consumo médio deste mineral nesta população foi de

aproximadamente 940 mg/dia, considerado pelos autores como significativamente mais

alto do que o observado para diversos outros grupos populacionais nos Estados Unidos.

Um grande estudo multicêntrico foi conduzido por quatro anos, no qual novamente

verificou-se o efeito benéfico da ingestão aumentada de cálcio (HYMAN et al., 1998). O

risco relativo, ajustado para a ingestão energética, demonstrou uma notável diminuição no

número de adenomas a partir do maior consumo deste mineral. Quando os efeitos do

consumo de cálcio foram relacionados ao menor e ao maior quintil da ingestão de gordura

ajustada para o consumo energético, observou-se um maior efeito do cálcio entre indivídu-

os que apresentaram maior consumo de lipídeos.

Os resultados dos estudos de intervenção também são contraditórios. A primeira

pesquisa com humanos que investigou a correlação inversa entre o consumo de cálcio e a

ocorrência de câncer de cólon foi publicada em 1985 (LIPKIN e NEWMARK, 1985). Partici-

param do estudo indivíduos com alto risco de apresentar câncer colorretal devido a histó-

ria familiar. Os resultados demonstraram que o elevado índice de proliferação das células

mucosas do cólon diminuiu em 50%, principalmente após suplementação com 1250 mg de

cálcio durante 2 a 3 meses. Posteriormente demais autores confirmaram estes achados ao

estudarem a suplementação oral com cálcio em indivíduos com alto risco de desenvolver

câncer colorretal (ROZEN et al., 1988). Os efeitos da suplementação com cálcio sobre a

recorrência de pólipos adenomatosos foram avaliados em indivíduos que já haviam apre-

sentado remoção de adenomas colônicos (BOSTICK et al., 1993). Observou-se redução de

20 a 25% no número de indivíduos que apresentaram recorrência de pólipos após

suplementação com 1500 mg de cálcio por dia. No entanto, estes resultados não foram

confirmados por um estudo envolvendo 333 pacientes com alto risco de neoplasia colorretal

(BARON et al., 1995). Estes autores verificaram que a suplementação com cálcio por um

ano não apresentou efeitos sobre a proliferação das células da mucosa.

Estudos epidemiológicos nos Estados Unidos avaliando o consumo alimentar da

população alertam que a maioria dos indivíduos consome cálcio em proporções muito

abaixo do recomendado. Na realidade, a discrepância entre o consumo médio atual de

cálcio e o preconizado vem se intensificando, uma vez que as recomendações de ingestão

diária deste mineral vêm aumentando, principalmente para indivíduos jovens e idosos.

Assim, a suplementação com cálcio não seria, a princípio, prejudicial a esta população. No
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entanto, a alta ingestão de cálcio através de alimentos enriquecidos, como leite desnatado,

ou a suplementação medicamentosa sugere riscos de hipercalcemia, formação de cálculos

renais, e interferência na biodisponibilidade de outros minerais. Outro efeito adverso seria

a constipação (HOLT, 1999). No entanto, nenhum dos trabalhos publicados sobre a

suplementação com cálcio e o risco de câncer de cólon reportou efeitos colaterais.

Caso o risco aumentado de desenvolver câncer colorretal seja realmente mediado

através dos sais biliares, a inativação destes sais poderia minimizar este risco. A hipótese

inicial da ação do cálcio sobre o câncer de cólon baseou-se na sua propriedade de ligação

aos ácidos graxos e biliares, formando compostos inativos, diminuindo, assim, a possibili-

dade de formação de ácidos biliares secundários, substâncias consideradas tóxicas ao con-

tato com as células epiteliais da muscosa colônica (SANDLER, 1996; HOLT, 1999). Foi suge-

rido que o efeito preventivo máximo do cálcio pode ser alcançado através do consumo de

1800 mg/dia deste mineral (GARLAND et al., 1985).

Pesquisas vêm demonstrando que a água fecal de indivíduos que receberam

suplementação com cálcio e fosfato, ou uma dieta rica em alimentos lácteos, apresentou

considerável redução em sua citotoxicidade. Pesquisadores estudaram a composição fecal

de 12 voluntários que consumiram dieta regular (grupo controle), ou dieta regular

suplementada com cálcio inorgânico. A maior parte da quantidade de cálcio suplementada

foi excretada nas fezes. A eliminação de sais biliares aumentou 35% (VAN DER MEER et al.,

1990). Em um estudo in vitro foi demonstrado que a água fecal, com a presença de cálcio,

proporcionou uma significativa redução na sua atividade citolítica. Estes autores concluí-

ram que o cálcio também pode reduzir a irritação e lesão do epitélio colônico desencadeadas

pela água fecal (LAPRE et al., 1993).

O conceito inicial de que o excesso de cálcio precipitaria os ácidos biliares e graxos

na luz colônica foi, de certa forma, contestado por estudos que sugeriram que esta precipi-

tação seria causada pela combinação de cálcio e fosfato, que em conjunto alterariam a

citotoxicidade fecal (GOVERS, 1996). Foi realizada uma pesquisa na qual ofereceram aos

indivíduos uma dieta isenta de produtos lácteos, contendo aproximadamente 372 mg de

cálcio; outro grupo recebeu uma dieta adequada em leite e derivados, fornecendo 1100 mg

de cálcio por dia. Foi observada redução significativa da citotoxicidade da água fecal nos

indivíduos que receberam a dieta rica em alimentos lácteos (GLINGHAMMAR et al., 1997).

Não há consenso na literatura atual sobre o papel do cálcio na prevenção e incidên-

cia do câncer de cólon. Grandes estudos longitudinais investigando o consumo deste mi-

neral na prevenção de adenomas encontram-se atualmente em desenvolvimento (SANDLER,

1996). É importante ressaltar que a avaliação dos efeitos do consumo de cálcio também é

dificultada pela influência de outros fatores dietéticos presentes na alimentação. Estudos

epidemiológicos sobre o relevante papel do consumo de leite e seus derivados na redução

do risco de neoplasias do cólon vêm sendo amplamente realizados (KUNE et al., 1987;

ROSEN et al., 1988; NEGRI et al., 1990; STERMMERMANN et al., 1990; PETERS et al., 1992;

HYMAN et al., 1998; HOLT, 1999).
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Alguns autores acreditam que o alto consumo de leite e derivados contribui, de for-

ma mais efetiva, para a redução do risco de câncer de cólon, do que apenas a suplementação

com o mineral cálcio isoladamente (HOLT, 1999).

SELÊNIO

Dentre os metais traço, o selênio é o mineral que vem sendo estudado mais extensi-

vamente. No entanto, os resultados são contraditórios. Vários mecanismos vêm sendo pro-

postos para justificar o efeito protetor do selênio. Acredita-se que este nutriente pode alte-

rar o metabolismo de carcinogênicos, inibindo a proliferação celular, protegendo contra o

estresse oxidativo e estimulando a função imune, diminuindo o crescimento tumoral

(NOMURA et al., 1987).

Baixos níveis séricos de selênio vêm sendo associados ao aumento no risco de

ocorrência de câncer (SALONEN et al., 1985). Um estudo mostrou que pacientes com

reduzido nível sérico de selênio apresentaram risco quatro vezes maior de desenvolver

adenomas (CLARK et al., 1993). Posteriormente foi verificado ainda que a suplementação

com este mineral apresentou diminuição em 40% no risco do aparecimento de câncer

de cólon (CLARK et al., 1996). No entanto, um grande estudo de coorte realizado na

Holanda fracassou ao tentar demonstrar associação entre a quantidade de selênio de-

tectada nas unhas dos pés e o câncer colorretal (VAN DER BRANDT et al., 1993). Outro

estudo de coorte realizado em Iowa (Estados Unidos) também não verificou efeitos

preventivos decorrentes da suplementação com selênio nos indivíduos estudados

(BOSTICK et al., 1993).

Um estudo conduzido nos Estados Unidos constatou menor mortalidade por câncer

colorretal na população de municípios onde os alimentos eram cultivados em solo com

alto conteúdo de selênio. Estes dados contribuem para o suposto efeito protetor deste

mineral. Deve-se ressaltar ainda que o selênio exerce também efeitos tóxicos ao organismo

quando administrado em grandes quantidades (SANDLER, 1996).

ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO DO CÂNCER COLORRETAL

A atividade física regular vem influenciando o estilo de vida humano no decorrer da

evolução. A falta de atividade física era historicamente associada com poder e riqueza, e o

sobrepeso era, portanto, sinal de sucesso e motivo de orgulho (HILL, 1999).

Nos últimos 50 anos vem se observando a diminuição da atividade física na popula-

ção ocidental, devido à mecanização e automação das atividades rotineiras, tanto no ambi-

ente de trabalho quanto nos lares, reduzindo a necessidade do esforço físico (HILL, 1999).

Atualmente, a inatividade física é comprovada como um fator de risco para o câncer colorretal

(LONGNECKER et al., 1995; WOODS, 1998). O aumento no risco de apresentar câncer

colorretal entre os migrantes também pode ser explicado por mudanças no nível de ativi-
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dade física. Geralmente, este grupo origina-se de regiões onde a economia é basicamente

agrária, com atividade física ocupacional relativamente ativa, emigrando para países eco-

nomicamente desenvolvidos, com atividade física ocupacional pouco ativa, onde se obser-

va forte correlação entre a proporção de trabalhadores na indústria e a mortalidade por

câncer colorretal (SANDLER, 1996).

Antigamente, para recuperação e tratamento do câncer recomendava-se o repouso.

Esta conduta foi adotada por muito tempo, até constatar-se que o exercício físico poderia

acelerar o processo de recuperação e melhorar a qualidade de vida destes indivíduos. É

fato que a fadiga crônica é um sintoma típico dos indivíduos com câncer, bem como con-

seqüência do processo de tratamento. No entanto, períodos sedentários prolongados e

desnecessários podem resultar em perda potencial e irreversível das funções fisiológicas,

com alterações significativas no estado psicológico do paciente (WOODS, 1998). Foi esti-

mado que um terço ou mais da capacidade funcional diminuída em portadores de câncer é

devida à inatividade física (MacVICAR et al., 1989). No entanto, existem poucos trabalhos

publicados sobre os efeitos da realização de atividade física continuada em pacientes com

neoplasias (WOODS, 1998).

A maioria das pesquisas epidemiológicas concluídas até o momento mostrou efeito

benéfico da atividade física contra o câncer (LEE et al., 1991; ENGER et al., 1997). Entretan-

to, alguns estudos não encontraram efeitos claros, e poucos são aqueles que mostram

efeitos negativos (ALBANES et al., 1989; WHITTEMORE et al., 1985).

Em um estudo longitudinal envolvendo 17.000 alunos da Universidade de Harvard,

verificou-se que a taxa de mortalidade por câncer nesta população foi significativamente

menor naqueles que dispendiam mais de 2000 kcal por semana em exercícios físicos, quando

comparados com os que utilizavam menos de 500 kcal semanais para tal fim, enfatizando

que a taxa de mortalidade por câncer foi a mais alta entre aqueles que pouco se exercita-

vam (PAFFENBARGER et al., 1986). Segundo alguns autores, o risco de surgimento de

câncer de reto poderia ser reduzido através da realização de cinco ou mais horas de exer-

cício por semana (PAFFENBARGER et al., 1987).

A American Cancer Society propõe, desde 1985, a prática de exercícios como prote-

tora contra o câncer (EICHNER, 1987). Entretanto, ainda são necessárias mais pesquisas,

uma vez que, até o momento, as investigações apresentam algumas dificuldades de inter-

pretação, já que a atividade física não está contemplada somente durante a prática desportiva,

mas também em determinadas ocupações, com maior ou menor intensidade. Os estudos

realizados também devem ser interpretados com cautela, uma vez que não são inteiramen-

te consistentes. Nenhum deles foi rigidamente controlado em relação a todos os vieses,

como diferenças no status sócio-econômico, estado de saúde, dieta, massa corporal total,

tabagismo e estilo de vida em geral da população estudada, além de outros fatores de risco

desconhecidos para o câncer (ORTEGA et al., 1998). É provável que indivíduos conscien-

tes dos efeitos benéficos da realização de atividade física regular para a saúde também

consumam uma dieta mais saudável. Com isso, discussões podem existir acerca da relação
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inversa entre a prática de exercícios e a ocorrência de câncer investigada em muitos estu-

dos epidemiológicos, nos quais a dieta pode exercer importante influência, e no entanto

não ter sido considerada (WOODS, 1998). Demais pesquisadores ressaltam ainda que os

métodos comumente utilizados para mensuração da atividade física, como atividade

ocupacional, prática de esportes e atividades recreativas, tendem a subestimar o nível de

atividade física praticado (POWELL et al., 1989).

Vários mecanismos podem explicar o papel da atividade física regular na redução

do risco de câncer. O primeiro deles seria a influência sobre o sistema imunológico.

Acredita-se que a atividade física regular ativa o sistema imunológico de forma seme-

lhante à que ocorre com uma infecção leve. O mecanismo seria o aumento na produção

de interferon, que pode manter estimuladas as células NK (Natural Killers), fundamen-

tais na luta imunológica antitumoral, no processo de metástases e infecções virais (WOODS

et al., 1994. WOODS, 1998). Foi verificado que o exercício regular pode aumentar a

citotoxicidade das células NK esplênicas in vitro (HOFFMAN-GOETZ, 1994). No entan-

to, a atividade física em excesso pode resultar em imunossupressão (BRINES et al., 1996).

É importante ressaltar que esta hipótese pode não ser aplicada a todas as células do

sistema imune (WOODS et al., 1994).

De fato, sobre os tumores que não são muito sensíveis ao controle pela imunidade

natural, o exercício exerce poucos efeitos, ou até efeitos negativos, estimulando a metástase

tumoral. Isso irá depender das características do tumor (sensível ou não às células NK, por

exemplo) e do exercício (tempo, duração, tipo e momento no qual é realizado) (ORTEGA

et al., 1998). Considerando esses aspectos, um bom planejamento do treinamento para

atletas e desportistas pode impedir efeitos prejudiciais sobre o sistema imunológico, o que

poderia diminuir o risco de surgimento de neoplasias (SHEPHARD e SHEK, 1994).

Outra possível explicação de como a atividade física regular pode auxiliar na pre-

venção do câncer de cólon está relacionada à regulação dos radicais livres. É sabido que

a geração de moléculas reativas de oxigênio (radicais livres) pode causar danos genéti-

cos nas células, contribuindo para o desenvolvimento do câncer, conforme discutido

previamente (HENNEKENS, 1994; SANDLER, 1996). Apesar do exercício intenso estar

associado à produção de radicais livres, a atividade física regular pode melhorar as defe-

sas do organismo contra estes elementos através da regulação e adaptação da atividade

de enzimas-chave varredoras de radicais livres (superóxido dismutase e glutationa

peroxidase), como também dos níveis de antioxidantes no organismo (glutationas e

tocoferóis) (JI, 1995). Infelizmente, ainda é desconhecido na literatura o grau de influên-

cia que estas mudanças induzidas pelo exercício exercem sobre o desenvolvimento do

câncer (WOODS, 1998).

Outro importante efeito da atividade física está relacionado ao aumento da motilidade

intestinal. A prática desportiva regular, principalmente aeróbia, pode estimular a peristalse,

reduzindo o tempo de trânsito intestinal dos alimentos, provavelmente por um tônus

parassimpático aumentado. Com isso, reduz-se a incidência de câncer de cólon por dimi-
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nuição da oportunidade de exposição da mucosa colônica a potentes agentes carcinogênicos

(STERNFELD, 1992; SANDLER, 1996), como também aos ácidos biliares, que vêm sendo

acentuadamente descritos como possíveis promotores do câncer de cólon (HILL e ARIES,

1971). Alguns autores observaram que corredores de longa distância apresentaram menor

concentração de ácidos biliares nas fezes quando comparados ao grupo controle, formado

por indivíduos sedentários (SUTHERLAND et al., 1991). Infelizmente, existe pouca infor-

mação na literatura sobre os efeitos do exercício físico no tempo de trânsito no cólon, e

alguns estudos não encontraram efeitos significativos (SANDLER, 1996).

Foi conduzido um estudo no qual 10 voluntários saudáveis passaram 1 hora por dia,

durante 1 semana, descansando em uma cadeira, correndo na esteira, ou pedalando em

uma bicicleta ergométrica. O tempo total de trânsito intestinal foi acelerado pela realização

de exercício físico moderado, porém o peso das fezes e a freqüência de defecação não se

alterou (OETTLE et al., 1991). Estes resultados foram confirmados por demais pesquisado-

res em um estudo com 17 homens saudáveis (CORDAIN et al., 1986).

Foram poucos os estudos que investigaram a relação entre a atividade ocupacional e

o risco de câncer de cólon, e comumente suas metodologias são questionáveis. Em geral,

observa-se risco elevado entre profissionais que desempenham tarefas administrativas,

principalmente pelo fato de apresentarem estilo de vida sedentário, mais do que pela ocu-

pação em si (SANDLER, 1996). Existem estudos que verificaram risco aumentado entre

indivíduos que trabalham com madeiras, fibras sintéticas, amianto, solventes e combustí-

veis, talvez devido à exposição a partículas abrasivas e inalação de suas poeiras ou fuma-

ças (PETERS et al., 1989). Contudo, mais estudos são necessários para melhor elucidar os

mecanismos envolvidos.

A obesidade, como conseqüência da inatividade física, parece também ser um fator

de risco para o câncer colorretal, apesar dos dados disponíveis atualmente serem inconsis-

tentes (SHIKE, 1996; SANDLER, 1996). Não está esclarecido se os riscos relacionados à

obesidade são conseqüência da atividade física reduzida (SLATTERY et al., 1988b) ou do

elevado consumo energético (LYON et al., 1987).

Foram acompanhados por 20 anos 17.595 alunos de Harvard através da aplicação de

questionários coletando informações sobre estatura, massa corporal, características sócio

demográficas e história médica. Observou-se que os 20% dos alunos que apresentaram

maior massa corporal ao ingressar na universidade, e também durante os anos de realiza-

ção da pesquisa, apresentaram risco estimado de desenvolver câncer de cólon 2,5 vezes

maior, quando comparados ao grupo formado pelos 20% com menor peso no mesmo

período. No entanto, quando ajustes foram feitos em relação ao nível de atividade física

realizado pelos indivíduos, verificou-se que o risco aumentado foi encontrado apenas na-

queles que eram fisicamente inativos (LEE et al., 1991). Estes autores concluíram que o

aumento no risco de câncer de cólon está associado à obesidade na fase adulta. Porém,

para os indivíduos classificados como apresentando sobrepeso, que no entanto eram fisi-

camente ativos, não foi verificado risco aumentado. Os estudos que relacionam o sobrepeso
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na adolescência e na fase adulta sugerem que a obesidade nos indivíduos jovens colabora

para a futura predisposição ao câncer de cólon (SHIKE, 1996).

Não está esclarecido se a obesidade e a atividade física inadequada exercem efeitos

independentes ou em conjunto quanto ao risco de câncer colorretal, uma vez que a ativi-

dade física reduzida comumente resulta em ganho de peso. A obesidade pode ser conside-

rada como um dos importantes fatores relacionados ao risco desta enfermidade, assim

como um determinante para o consumo energético elevado e a reduzida atividade física,

uma vez que a qualidade da dieta e o nível de atividade física encontram-se diretamente

relacionados à massa corporal (SHIKE, 1996).

CONCLUSÃO

Para que se possa definir o mecanismo preciso da dieta e da atividade física na

carcinogênese do cólon, torna-se fundamental a elucidação da predisposição genética e

seus mecanismos de interação com os fatores ambientais. A carência de estudos que

abordam estes temas justifica muitos dos resultados inconsistentes encontrados na litera-

tura. Quando se investigam os efeitos de fatores isolados sobre a carcinogênse, a influên-

cia de outros aspectos não controlados nos estudos observacionais pode ser tão

significante quanto a hipótese estudada, também contribuindo fortemente para as con-

tradições verificadas.

Se o exercício físico pode reduzir a ocorrência de doenças coronarianas e câncer,

ambas consideradas como as principais causas de morte nos países ocidentais, também

pode contribuir não só para aumentar a longevidade desta população, como também me-

lhorar a qualidade de vida.

Apesar dos mecanismos que justificam os efeitos benéficos da prática de exercícios

regulares e da dieta saudável na prevenção do câncer de cólon estarem cada vez mais

explorados cientificamente, existem ainda muitas questões a serem investigadas. Contu-

do, as informações atualmente disponíveis na literatura são relativamente suficientes para

se fazer recomendações quanto a prevenção do câncer colorretal. Uma dieta restrita em

carnes vermelhas e gorduras saturadas, com alto consumo de frutas, hortaliças e grãos

reduz o risco de câncer colorretal, em conjunto com a realização regular de atividade

física e prevenção da obesidade. É importante salientar que outros fatores ambientais

vêm sendo amplamente estudados como potenciais fatores de risco para o desenvolvi-

mento do câncer colorretal, como o fumo, certos medicamentos, ação hormonal, parida-

de, entre outros.

Sugere-se, ainda, que adultos acima de 50 anos de idade realizem testes de rotina

anualmente para detecção de sangue nas fezes, principalmente indivíduos que apresen-

tam moderado ou alto risco de desenvolvimento desta enfermidade. Estes cuidados cons-

tituem importantes fatores para a detecção precoce de tumores malígnos, contribuindo,

assim, para a redução da morbidade e mortalidade por câncer de cólon.
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