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Resumo
No Brasil, os tumores de cólon e reto estão entre as cinco localizações
anatômicas mais importantes em termos de mortalidade, para ambos os sexos. A
etiologia do câncer de cólon e reto é complexa e vários fatores estão envolvidos
na sua gênese, entre eles, os fatores da dieta. O Brasil apresenta perfil alimentar
heterogêneo nas suas regiões geográficas. Com o objetivo de descrever o padrão
de mortalidade por câncer de cólon e reto nas capitais brasileiras, no período de
1980 – 1997, foram utilizados os óbitos por câncer de cólon (153.0 – 153.9, na
CID 9 e C18.0 – C18.9, na CID 10) e reto (154.0 - 154.1, na CID 9 e C19 e C20,
na CID 10), de indivíduos de ambos os sexos, residentes nas capitais dos estados
brasileiros. Estes dados foram correlacionados com perfis de consumo alimentar e
renda média do chefe de família, obtidos no ENDEF e no Censo Demográfico do
IBGE. A tendência das taxas de mortalidade por câncer de cólon e reto foi
analisada com base no percentual médio anual de variação, e as correlações
entre consumo alimentar e renda média do chefe de família e mortalidade por
essa neoplasia foram analisadas por regressão linear simples e múltipla. As
maiores taxas de mortalidade padronizadas por câncer de cólon/reto foram
observadas nas regiões Sul e Sudeste, variando entre 8,03 e 10,71, no período
1980-1997, sendo que Porto Alegre (11,86, triênio 1995/97), Curitiba (9,41), São
Paulo (10,83) e Rio de Janeiro (9,58) apresentaram as maiores magnitudes de
taxas. Todas as regiões apresentaram uma tendência de incremento da
mortalidade por câncer de cólon/reto, no período 1980 – 1997. O sexo masculino
apresentou taxas mais elevadas, nas capitais das regiões Sul e Sudeste, com
razão homem/mulher variando entre 1,01 e 1,28, no triênio 1995/97. A análise
isolada do câncer de cólon e reto mostrou um comportamento semelhante, sendo
que as taxas de mortalidade padronizadas foram maiores para o câncer de cólon e
apresentaram maior percentual médio anual de incremento, no período analisado.
As diferenças das taxas de mortalidade por câncer de cólon e reto nas capitais,
poderiam ser explicadas pela variação do total calórico e do consumo de carnes e
legumes/frutas. O modelo multivariado final foi capaz de explicar 92% da variação
das taxas de mortalidade padronizadas por câncer de cólon e reto, nas capitais
estudadas.
PALAVRAS-CHAVE: câncer de cólon e reto, mortalidade, tendência, dieta.

Abstract
Colon and rectal cancer are included among the five most common
anatomical sites of cancer mortality for both gender in Brazil. Colon and rectal
cancer etiology is complex and some environmental factors seems to be involved,
including diet. Diet profiles are heterogeneous in the different Brazilian geographic
regions, and this study aimed to describe colon and rectal cancer mortality pattern
observed in state capitals between 1980 – 1997. Colon cancer (153,0 - 153.9, in
the 9th ICD and C18.0 - C18.9 in 10th ICD) and rectal cancer (154.0 - 154.1, in the
9th ICD and C19 and C20, in 10th ICD) deaths of both gender among residents in
the capitals of the Brazilian states were correlated to selected population mean diet
items intake and average income of the head of the family based on tables
presented by ENDEF and the National Demographic Census-IBGE. Colon and
rectal cancer mortality trends were analyzed taking into account the observed
mean annual variability, and correlations between selected diet items consumption,
average income of the family head and cancer mortality rates were ascertained
using simple and multiple linear regression. Highest values on the age adjusted
colon and rectal cancer mortality rates was observed in the South and Southeast
regions, varied between 8.03 and 10.71, in the 1980-1997 period, with Porto
Alegre (11,86, 1995/97), Curitiba (9,41), São Paulo (10,83) and Rio de Janeiro
(9,58) being higher rates observed. A increased trend on the colon and rectal
cancer mortality rates was observed in all the regions in Brazil, in period 1980 1997. Higher rates observed among the male, in the capitals of the regions South
and Southeast, with ratio to male/female varying between 1.01 and 1.28, in
1995/97. The isolated analysis of the cancer of rectal and colon showed similar,
being the latter higher than observed among rectal and presented higher annual
average percentile of increment, in the analyzed period. The differences of the
rates of mortality for cancer of colon and rectal in the capitals, could be explained
by the variation of the total caloric and the consumption of meats and
vegetables/fruits. The multivaried model final was capable to explain 92% of the
variation of the standardized rates of mortality for cancer of colon and rectal, in the
studied capitals.
Key words: cancer of colon and rectal, mortality, trend, diet.
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ANEXO I
DADOS DE CONSUMO ALIMENTAR NO BRASIL– ENDEF
A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Fundação IBGE)
conduziu no Brasil, no período de agosto de 1974 a agosto de 1975, um detalhado
levantamento sobre as condições de vida da população brasileira, com ênfase
especial à coleta de informações sobre o consumo alimentar. O estudo teve
representatividade nacional, para as cinco macrorregiões geográficas nas áreas
urbana e rural, excetuando-se o norte rural que não foi pesquisado devido a
dificuldades de acesso, grande extensão territorial e baixíssima densidade
populacional. O ENDEF forneceu dados dietéticos sobre a população brasileira,
com uma amostra de 55.000 domicílios. Durante o período de sete dias, uma
pesquisadora, previamente treinada, visitava os domicílios pela manhã e à tarde,
com a função de pesar os alimentos que seriam utilizados no preparo das
refeições diárias e para pesar os resíduos e as sobras dos alimentos não
aproveitados pelas famílias. As informações alimentares foram coletadas através
de pesagem direta, sendo também relatados os alimentos que foram consumidos
fora do domicílio durante todo o período. Com essas informações, foi possível
estabelecer o total de calorias e nutrientes ingeridos e a média diária de consumo
individual de cada membro da família, baseando-se na tabela de composição de
alimentos do ENDEF (Fundação IBGE, 1977).
O ENDEF foi a única pesquisa de abrangência nacional que analisou o
consumo alimentar das famílias brasileiras a partir de medições diretas em nível
de domicílio.

ANEXO 2
Distribuição das variáveis dependentes.
Código
Grupos /
Alimentos
Total calórico
CALORIAS
Total calórico consumido

Descrição

Arroz, milho seco em grão, milho verde em espiga, fubá de milho, maisena, pão de milho, pão
francês, outros pães de trigo, biscoito de trigo, macarrão de trigo, farinha de trigo, bolos e
pastelarias, cereais diversos e outros produtos derivados.

CEREAL

Cereais e
derivados

TUBERC

Tubérculos, raízes Batata doce, batata inglesa, banana da terra, inhame, cará, mandioca, farinha de mandioca,
fécula de mandioca e outros produtos derivados.
e similares
Leguminosas
Feijão preto, feijão mulatinho, feijão corda, feijão roxo, outros feijões e outras leguminosas.

LEGUMI1

Alface, couve, couve-flor, repolho, cheiro verde, coentro, almeirão, outras folhas, tomate,
chuchu, abóbora, abobrinha, quiabo, pepino, jiló, maxixe, vagem, pimentão, massa de tomate,
outros legumes frutas, cebola, alho, cenoura, beterraba e outras raízes e bulbos.

LEGUMES

Legumes (folhas,
frutos e raiz)

FRUTAS

Frutas

Banana prata, banana d’água, banana maçã, outras bananas, laranja pêra, laranja seleta,
laranja Bahia, laranja lima, tangerina, outras laranjas, limão, melancia, melão, mamão, manga,
abacaxi, abacate, maçã, outras frutas tipo europeu, outras frutas tropicais, suco de frutas e
doce de frutas.

LEGFRUT

Legumes e frutas

Todos os legumes e frutas citados acima.

CARNES1

Carnes sem
pescado

Carne de boi com osso, carne de boi sem osso, carne de boi seca, carne de porco com osso,
carne de porco sem osso, bacon, toucinho, carneiro, cabrito, frango, vísceras, carne enlatada,
salsicharia, carne de caça e outras carnes.

OVOLEITE
OLEOGORD

Ovo, leite e queijo laticínios.
Óleos e gorduras Óleo de soja, outros óleos, banha de porco, margarina e manteiga.

Ovos, leite fresco, leite pasteurizado, leite industrializado, queijos, coalhada, iogurte e

INTRODUÇÃO
O câncer de cólon é uma das neoplasias mais freqüentes nos países
ocidentais, ocorrendo em ambos os sexos e apresentando um aumento da
incidência com o avanço da idade (Holt, 1999). Esta neoplasia ocupa, no mundo, a
terceira posição, em termos de incidência, sendo responsável por mais de 570.000
ou 9% dos novos casos de câncer a cada ano (Schottenfeld & Winawer, 1996).
No Brasil, nas últimas décadas, observa-se um aumento da expectativa de
vida da população, assim como modificações ambientais e comportamentais,
como a urbanização e a industrialização. Estas alterações contribuem para o
incremento das doenças crônico-degenerativas, entre elas, as neoplasias,
modificando o padrão de morbidade e mortalidade do nosso país (Mendonça,
1992; Sichieri et al, 1992; Oliveira, 1997).
Segundo os Registros de Câncer de Base Populacional no Brasil (RCBP),
as taxas de incidência de câncer de cólon e reto estão entre as seis localizações
neoplásicas mais freqüentes, para ambos os sexos, variando apenas sua
ordenação, segundo o registro referido. A cidade de Porto Alegre apresentou, em
1991, a mais elevada taxa de incidência de câncer de cólon (24,49/100.000 entre
os homens e 20,16/100.000 entre as mulheres), enquanto Fortaleza, em 1985,
apresentou a menor taxa (5,81/100.000 entre os homens e 7,5/100.000 entre as
mulheres) (MS, 1995). Porto Alegre, ao longo da década de oitenta, apresentou
um aumento superior a 25% na incidência padronizada desses tumores na faixa
etária de 45 a 64 anos em ambos os sexos. Um outro aspecto que chama atenção
é o aumento da incidência entre os homens jovens com menos de 45 anos, faixa
etária na qual os tumores de cólon são relativamente incomuns (Koifman, 1995).
De acordo com a última publicação do RCBP, em 1991, Porto Alegre
apresentou taxas de mortalidade por câncer de cólon de 9,41/100.000 e
7,47/100.000, para homens e mulheres, respectivamente; enquanto Fortaleza,
apresentou taxas de 1,76/100.000 para homens e de 3,20/100.000 para as
mulheres, no ano de 1985 (MS, 1995). Observa-se uma heterogeneidade na
distribuição regional da mortalidade por essa neoplasia, sendo as maiores taxas
observadas nas regiões Sul e Sudeste, que apresentam valores semelhantes
àqueles dos países altamente industrializados (Lopes et al, 1984).
1

A etiologia do câncer é complexa e hoje se sabe que vários fatores estão
envolvidos na gênese da maioria das neoplasias malignas. Diversos estudos
experimentais e observacionais têm evidenciado uma estreita relação entre a
predisposição genética, os fatores ambientais e de estilo de vida e a
carcinogênese de cólon. Como fatores de proteção, têm sido mencionados a
manutenção do peso corporal, a prevenção da obesidade e o incremento da
atividade física, e como fatores de risco, fumo, álcool, tipo de ocupação e perfil de
consumo alimentar como uma dieta pobre em fibra e rica em gordura (Potter et al,
1993; Schottenfeld & Winawer, 1996).
O Brasil, que tem uma grande extensão territorial e uma variedade de
hábitos culturais, apresenta um perfil alimentar heterogêneo entre as diversas
regiões geográficas. Dentro de cada região brasileira, entretanto, eles são
relativamente homogêneos, embora apresentem variações ao longo do tempo
(Mondini & Monteiro, 1997; Sichieri et al,1997).
A relevância que assumem a incidência e mortalidade da neoplasia de
cólon e a existência de poucos estudos sobre o tema justificam uma análise
epidemiológica do padrão de distribuição da mortalidade por câncer de cólon, bem
como de alguns fatores relacionados a esta neoplasia, como hábitos alimentares e
fatores socioeconômicos.

2

FATORES ASSOCIADOS AO CÂNCER DE CÓLON
FATORES HEREDITÁRIOS E FAMILIARES
A história familiar de câncer de cólon aumenta o risco individual de
desenvolvimento da neoplasia em ambos os sexos (Correa, 1996; Newcomb et al,
1999).
As condições hereditárias que podem levar ao carcinoma de cólon têm sido
classificadas em três categorias: (1) polipose adenomatosa familiar, que é a
proliferação do epitélio do intestino grosso, sendo transmitida como traço
autossômico dominante e responsável por 5% dos casos de câncer de cólon; (2)
polipose familiar, que inclui a síndrome de Gardner, também transmitida como
condição autossômica dominante, onde milhares de adenomas cobrem a
superfície do intestino; e (3) casos de câncer de cólon associados com síndromes
não polipose, que incluem as síndromes Lynch I, que está associada apenas ao
tumor de intestino grosso e Lynch II, que está também associada com outras
neoplasias, freqüentemente de ovário e de endométrio (Correa, 1996).
O

tamanho

e

a

multiplicidade

dos

pólipos

adenomatosos

estão

correlacionados positivamente com a incidência de câncer de cólon (Correa,
1996). Segundo Guy (1995), os indivíduos portadores de polipose adenomatosa
familiar, não tratados, provavelmente desenvolverão o carcinoma de cólon até 40
anos de idade.
Mecanismos como herança poligênica, ação de fatores ambientais ou a
interação entre fatores genéticos e ambientais podem aumentar o risco de
desenvolvimento de câncer de cólon em parentes de primeiro grau de pacientes
que apresentam esta neoplasia ou pólipos adenomatosos (Schottenfeld &
Winawer, 1996).
Em um estudo caso-controle de base populacional, com casos incidentes
de câncer de cólon, foi observada associação entre história familiar e o risco de
desenvolvimento desta neoplasia em mulheres. As mulheres com história familiar
de câncer de cólon apresentavam uma estimativa de risco de 2,27 (Intervalo de
Confiança (IC) de 95% 1,70-3,04) quando comparadas com mulheres sem história
familiar. Quando apenas o pai apresentava a neoplasia, a odds ratio (OR) foi igual
3

a 2,58 (IC 95% 1,51-4,40); quando apenas a mãe apresentava, a OR foi de 2,47
(IC 95% 1,47-4,13) e quando esse tumor se apresentava nos irmãos a OR foi igual
a 1,53 (IC 95% 0,96-2,45). Mulheres que apresentavam dois ou mais irmãos
diagnosticados com câncer de cólon, apresentavam uma estimativa de risco ainda
maior (OR = 4,93; IC 95% 2,30-10,59). Todos os resultados apresentados foram
ajustados por idade, Índice de Massa Corporal (IMC), fumo, álcool, educação e
uso de terapia de reposição hormonal (Newcomb et al, 1999).
Doenças inflamatórias intestinais, como colite ulcerativa e doença de Crohn,
também predispõem a esta neoplasia (Steele, 1998). Essas doenças provocam
inflamações no intestino por longos períodos, o que poderia levar a uma
proliferação e, conseqüentemente, predispor a mucosa a mudanças neoplásicas
(Shike, 1996). O risco de desenvolvimento de câncer de cólon depende da idade
do início da doença inflamatória intestinal e da extensão da mucosa colônica
envolvida (Guy, 1995). Na colite ulcerativa, o risco de desenvolver esta neoplasia
aumenta com o passar do tempo, sendo maior após 10 anos do início da doença
(Correa, 1996; Ishibashi et al, 1999).
Um estudo realizado no Japão acompanhou 174 pacientes com colite
ulcerativa por 14-25 anos e observou um importante aumento na razão de
mortalidade padronizada (SMR) para o câncer de cólon. As SMRs foram
calculadas com base nas taxas de mortalidade da população do Japão, segundo
sexo, idade e ano, sendo observada uma SMR de 9,93 (IC 95% 4,67-17,3; p-valor
< 0,0001) para câncer de cólon e reto, em ambos os sexos (Ishibashi et al, 1999).
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EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS
O câncer de cólon não é considerado, em princípio, uma doença
ocupacional,

embora

alguns

estudos

tenham

relacionado

determinadas

substâncias e profissões a um aumento de risco. A classe social, fatores
relacionados ao estilo de vida ou exposições específicas, características do local
de trabalho, podem estar confundindo uma relação estatisticamente significativa
observada em um determinado grupo ocupacional (Schottenfeld & Winawer,
1996). O Quadro 1 apresenta os resultados de alguns estudos epidemiológicos
que analisaram a associação entre exposições ocupacionais e câncer de cólon.
Nos últimos 15 anos, vem sendo observada uma relação entre exposição
de alguns fatores de risco na indústria automobilística e desenvolvimento de
câncer de cólon. Os trabalhadores desse ramo industrial manipulam madeiras
impregnadas de resina e utilizam materiais como cola, fibra de vidro, plástico,
tintas, verniz e fluidos de máquinas (Guy, 1995). Swanson e colaboradores (1982)
estudaram 1.070 homens brancos que trabalhavam com madeira em indústrias
automobilísticas localizadas em Detroit e analisaram a Razão de Incidência
Padronizada (SIR) para diversas localizações de câncer, encontrando um valor de
SIR = 286 com p-valor <0,01 para câncer de cólon, tendo como referência a
população de homens brancos, da mesma faixa etária, residente na área
metropolitana de Detroit.
Ainda nos Estados Unidos, um estudo caso-controle com homens brancos,
foi realizado para investigar possíveis riscos relacionados ao câncer de cólon,
segundo ocupação e grupos industriais. Em relação às ocupações, foram
observados riscos elevados para operadores de máquinas de pintura (OR = 1,9;
IC 95% 1,0-3,3); executivos e administradores (OR = 1,3; IC 95% 1,1-1,6); artistas
e atletas (OR = 1,9; IC 95% 1,0-3,6) e comerciários (OR = 1,5; IC 95% 1,2-1,8).
Quanto aos grupos industriais, foram observados riscos elevados nas indústrias
gráficas e de editoração (OR = 1,8; IC 95% 1,2-2,7); de produtos alimentícios (OR
= 1,6; IC 95% 1,2-2,2); de derivados do petróleo (OR = 2,7; IC 95% 1,0-7,2);
empresas de comunicação (OR = 1,8; IC 95% 1,1-3,1); comércio de imóveis e
valores imobiliários, crédito e seguros (OR = 1,5; IC 95% 1,1-2,1); atividades
sociais e de ensino público e particular (OR = 1,4; IC 95% 1,0-2,0) e serviços
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administrativos privados e públicos (OR = 1,7; IC 95% 1,1-2,8) (Brownson et
al,1989).
Em Detroit, Swanson & Burns (1995) realizaram um estudo caso-controle
de base populacional com casos incidentes de câncer em 11 localizações
neoplásicas, com o objetivo de analisar fatores de riscos ocupacionais em
mulheres. Os autores observaram uma associação entre câncer de cólon e
trabalho em fábricas de metais (OR = 2,4; IC 95% 0,7-8,0); de borrachas e
plásticos (OR = 3,3; IC 95% 0,6-17,1); de bebidas (OR = 2,6; IC 95% 0,5-13,8) e
em serviços públicos (OR = 4,1; IC 95% 0,8-20,6), ajustadas por idade e raça.
Entretanto, o grande número de mulheres cuja ocupação era “dona de casa”
(63%) e a baixa proporção de mulheres que trabalhavam em indústrias
dificultaram a análise dos dados.
Os estudos epidemiológicos que analisaram a associação entre exposição
ao asbesto e câncer de cólon têm mostrado resultados mais consistentes (Potter
et al, 1993).
Um estudo de coorte com trabalhadores de asbesto na Suécia mostrou uma
associação estatisticamente significativa entre exposição a esse agente por mais
de 20 anos e o desenvolvimento de câncer de cólon e reto. Para indivíduos com
uma exposição cumulativa maior que 40 ml por ano foi observado um risco relativo
(RR) de 3,4 (IC 95% 1,2-9,5). Para os indivíduos com uma exposição cumulativa
menor que 15 ml de fibras por ano, o RR foi de 1,3 (IC 95% 0,5–2,9) e, para
indivíduos com exposição cumulativa entre 15-39 ml de fibras por ano, o RR foi de
1,1 (IC 95% 0,3-3,9) (Albin et al, 1990).
Em um estudo caso-controle, realizado nos Estados Unidos, com
trabalhadores expostos a diversas substâncias, foi observada uma fraca
associação entre exposição ao asbesto e desenvolvimento de câncer de cólon
(OR = 1.22 p-valor 0,33; OR = 1,09 p-valor 0,64, para homens e mulheres,
respectivamente), ajustadas por dieta, idade, raça, atividade física e menopausa
(Spiegelman & Wegman, 1985).
Um outro estudo caso-controle de base populacional realizado por
Garabrant e colaboradores (1992) em Los Angeles, Califórnia encontrou fraca
associação entre exposição a asbesto e câncer de cólon (OR = 1,16; IC 95% 0,80
– 1,69). Quando os autores ajustaram por história familiar de câncer de cólon,
6

dieta, peso corporal e atividade física, essa associação desapareceu (OR = 0,99;
IC 95% 0,66 – 1,50).
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Quadro 1: Estudos epidemiológicos sobre a associação entre exposições
ocupacionais e câncer de cólon.
Autor (ano) e Desenho
local de
do Estudo
estudo
Swanson et al SIR
(1982) Detroit
(USA)
Spiegelman & CasoWegman
controle
(1985) (USA)

Brownson et
al (1989)
(USA)

Caso controle

N
1.070
homens

Madeira em indústrias
automobilísticas

370 casos
de câncer
cólon e reto
(218 H e
152 M)
1861
controles
(626 H e
1.235 M)
1.993 casos
9.965
controles
(homens)

Exposição ao asbesto:
Homens
Mulheres

Garabrant et
al (1992) Los
Angeles,
Califórnia
(USA)

Casocontrole

746 casos
de câncer
de cólon e
746
controles

Swanson &
Burns (1995)
Detroit

Casoreferente
de base
populacio
nal

5714
mulheres
casos
incidentes e
1972
controles
1929
trabalhador
es com
asbesto e
1233 não
expostos.

Albin et al
Coorte
(1990) Suecia (19271986)

Fator de Exposição

Resultados
Razão de Incidência
Padronizada (SIR) =
286 (p < 0,01).
OR* = 1.22; p=0,33
OR* = 1,09; p=0,64
*Ajustado por dieta,
idade, raça,
atividade física e
menopausa

Operadores de máquinas de
pintura
Executivos e administradores
Artistas e atletas
Trabalhadores do comércio
Indústria de editoração e gráfica
Indústria de produtos
alimentícios
Empresas de comunicação
Manufaturas de petróleo
Comércio de imóveis e valores
imobiliários, crédito e seguros
Atividades sociais, ensino
público e particular
Serviços administrativos
privados e públicos
Exposição ao asbesto, em
homens:

Fábricas de metais
Fábricas de borracha e plástico
Serviços públicos
Fábricas de bebidas
Exposição ao asbesto por mais
de 20 anos com dose
cumulativa:
> 40 ml/ano
15-39 ml/ano
< 15 ml/ano
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OR = 1,9 (1,0-3,3)
OR = 1,3 (1,1-1,6)
OR = 1,9 (1,0-3,6)
OR = 1,5 (1,2-1,8)
OR = 1,8 (1,2-2,7)
OR = 1,6 (1,2-2,2)
OR = 1,8 (1,1-3,1)
OR = 2,7 (1,0-7,2)
OR = 1,5 (1,1-2,1)
OR = 1,4 (1,0-2,0)
OR = 1,7 (1,1-2,8).
OR = 1,16 (0,80 –
1,69)
OR* = 0,99 (0,66 –
1,50) *Após ajuste
por história familiar
de câncer de cólon,
dieta, peso corporal
e atividade física
OR* = 2,4 (0,7-8,0)
OR* = 3,3 (0,6-17,1)
OR* = 4,1 (0,8-20,6)
OR* = 2,6 (0,5-13,8)
* ajustado por idade
e raça

RR= 3,4 (1,2-9,5)
RR= 1,1 (0,3-3,9)
RR= 1,3 (0,5–2,9)

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS
O câncer de cólon costuma ocorrer com maior frequência nas populações
economicamente mais desenvolvidas, que apresentam estilos de vida ocidentais,
como os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e, em menor proporção, na
Europa Ocidental (Kune et al, 1986; Muir & Nectoux, 1996; Tominaga & Kuroishi,
1997). As menores taxas de incidência são observadas em regiões menos
desenvolvidas como a África, Ásia e América Latina (Schottenfeld & Winawer,
1996). No Quadro 2, são apresentados os resultados de alguns estudos
epidemiológicos que analisaram a associação entre variáveis socioeconômicas e
câncer de cólon.
Um estudo caso-controle, realizado em seis centros da Itália, entre 1985 e
1996, teve como objetivo analisar a associação entre diferentes níveis de
instrução e classes sociais e câncer de cólon. A variável classe social foi definida
com base na ocupação do chefe da família, de acordo com a Classificação do
Registro Geral da Inglaterra, sendo categorizada em três níveis: alta, que incluiu
os grupos I e II; intermediária, que incluiu o grupo III e baixa, que incluiu os grupos
IV e V. Foi observada uma OR = 2,30 (IC 95% 1,82 – 2,90) para homens e OR =
1,33 (IC 95% 1,03 – 1,73) para mulheres, quando se comparou o nível social mais
alto com o mais baixo. A variável instrução foi categorizada de acordo com o
tempo de escolaridade: menos de 7 anos; entre 7 e 9 anos; entre 10-15 anos e
igual ou superior a 16 anos. Quando indivíduos com mais de 16 anos de
escolaridade foram comparados com aqueles com menos de 7 anos, foi
observada uma OR de 2,45 (IC 95% 1,87 – 3,23) para homens e 1,29 (IC 95%
0,88 – 1,90) para mulheres Os resultados do estudo mostraram que os indivíduos
classificados nos níveis mais elevados de classe social e escolaridade têm maior
risco de desenvolver neoplasia de cólon (Tavani et al, 1999).
Na Grécia, um estudo caso controle de base hospitalar, com casos
incidentes de neoplasia de cólon e reto admitidos em dois hospitais de Atenas e
controles admitidos no setor de ortopedia dos mesmos hospitais, pareados por
sexo e idade, analisou a relação entre a ocorrência desses tumores e algumas
variáveis demográficas: anos de escolaridade (categorizados em: nenhum, 1-5
anos, 6-11 anos e mais de 12 anos); local de nascimento (categorizado em rural e
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urbano); e local de residência (categorizado em rural e urbano). Foi observada
uma estimativa de RR para o desenvolvimento do câncer de cólon de 0,9 para os
indivíduos que tinham 1-5 anos de estudo; 1,0 para os indivíduos com 6-11 anos e
1,3 para aqueles com mais de 12 anos de escolaridade (p-valor 0,72). Em relação
ao local de nascimento, a estimativa de RR observada foi de 0,9 (p-valor 0,67)
para os indivíduos que nasceram na área urbana, comparados aos que nasceram
em área rural. Comparando os indivíduos que residiam em área urbana com
aqueles que residiam em área rural, foi observada uma estimativa de RR de 0,9
(p-valor 0,67) (Papadimitriou et al, 1984).
Facchini e colaboradores (1985) analisaram a mortalidade por neoplasias
em três regiões distintas da Itália, o norte, o centro e o sul do país, entre 1969-73.
Os tumores de cólon e reto foram analisados em conjunto, apresentando uma
grande variação na magnitude das taxas de mortalidade entre as regiões norte
(30,52/100.000 para homens e 21,68/100.000 para mulheres) e sul (13,46/100.000
para homens e 11,51/100.000 para mulheres). As taxas padronizadas de
mortalidade da região central apresentavam valores intermediários. A razão de
taxas de mortalidade entre as regiões norte e sul do país foi de 2,27 entre os
homens e 1,88 entre as mulheres. Os autores concluíram, entretanto, que apesar
do país possuir regiões com diferentes situações socioeconômicas, sendo a região
Norte uma das áreas mais industrializadas do mundo, e a Sul, em contraste,
possuindo ainda áreas com características de sociedades pré-industrializadas, as
diferenças observadas na magnitude dessas taxas nas duas regiões não podem
ser relacionadas à diferentes graus de industrialização, já que as áreas rurais da
região Norte também apresentaram altas taxas de mortalidade.
No Brasil, existe uma diferença regional na distribuição dos tumores de
cólon e reto, sendo os maiores coeficientes observados nas populações das
regiões Sul e Sudeste, que se caracterizam por apresentar o maior nível
socioeconômico do país (Sichieri et al, 1992; Koifman, 1995).
Boschi e colaboradores (1991) analisaram o comportamento da mortalidade
pelas principais localizações anatômicas de câncer em três diferentes regiões,
Capital, Cinturão Metropolitano e Interior do Estado do Rio de Janeiro, no período
de 1979 a 1981. Os autores observaram que as maiores taxas para neoplasia de
cólon ocorreram na Capital (6,3/100.000 para homens e 5,6/100.000 para
10

mulheres) e as menores no Interior (3,4/100.000 para homens e 3,3/100.000 para
mulheres). Entre as localizações anatômicas estudadas, o câncer de cólon, foi um
dos que apresentou uma das maiores razões de taxas de mortalidade
padronizadas, ao comparar a Capital com o Interior do Estado (1,71; IC 95% 1,332,20), ou com o Cinturão Metropolitano (1,53; IC 95% 1,21-1,94).
É necessário, entretanto, assinalar que o acesso a serviços de saúde pode
representar um fator determinante das taxas de mortalidade, tanto pela
possibilidade de acesso a programas de diagnóstico precoce, quanto ao
tratamento e à reabilitação, que pode determinar diferente sobrevida para os
casos incidentes. Esse acesso precoce parece ser influenciado pela posição social
dos indivíduos, com possíveis reflexos no estadiamento do câncer e, portanto, nas
técnicas terapêuticas e no prognóstico (Kogevinas et al, 1991; Porta et al, 1991).
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Quadro 2: Estudos epidemiológicos sobre a associação entre variáveis
socioeconômicas e câncer de cólon.
Autor (ano) e
local de
estudo
Facchini et al
(1985) Itália

Boschi et al
(1991) Rio de
Janeiro - Brasil

Desenho do
Estudo
Ecológico

Ecológico

Papadimitriou et Casoal (1984) Grécia controle

Tavani et al
(1999) Itália

Casocontrole

N

Fator de Exposição
Taxas de mortalidade:
Região norte para homens
Região norte para mulheres
Região sul para homens
Região sul para mulheres
Razão de taxas de
mortalidade entre as regiões
norte e sul do país:
Homens
Mulheres
Taxas de mortalidade na
Capital
Homens
Mulheres

Razões de taxas de
mortalidade padronizadas:
Capital e o Interior do Estado
Capital e o Cinturão
Metropolitano
100 casos Anos de escolaridade:
de câncer
1-5 anos de estudo
de cólon e 6-11 anos de estudo
100
≥ 12 anos de estudo
controles
Nascimento na área
urbana:
Residir na área urbana:
2.180
Alto nível social:
casos de Homens
câncer de
Mulheres
cólon e
7.062
controles Mais de 16 anos de
escolaridade:
Homens
Mulheres
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Resultados

30,52/100.000hab
21,68/100.000hab
13,46/100.000hab
11,51/100.000hab

2,27
1,88
6,3/100.000 hab.
5,6/100.000 hab.

1,71 (1,33-2,20)
1,53 (1,21-1,94)
OR=0,9
OR=1,0
OR=1,3 (p = 0,72)
OR=0,9 (p = 0,67)
OR=0,9 (p = 0,67)
OR*= 2,30 (1,82 –
2,90)
OR*= 1,33 (1,03 –
1,73)
OR*=2,45 (1,87 –
3,23)
OR*= 1,29 (0,88 –
1,90)
*ajustado por idade,
ingestão de café,
álcool, vegetais e
fumo.

ATIVIDADE FÍSICA
A falta de atividade física tem sido associada a um aumento do risco de
câncer de cólon em ambos os sexos (Potter et al, 1993). A prática regular de
atividade física atuaria estimulando a peristalse, diminuindo o tempo de trânsito
intestinal das fezes e, conseqüentemente, o contato entre as substâncias
carcinogênicas presentes no material fecal e na mucosa do cólon (Wu et al, 1987;
Gerhardsson de Verdier et al, 1988). Um outro mecanismo pelo qual a atividade
física poderia diminuir o risco de câncer de cólon está relacionado à elevação dos
níveis de prostaglandina F na circulação. Em um estudo experimental, onde a
prostaglandina F foi injetada em animais, foi observada uma diminuição do
crescimento tumoral (Longnecker et al, 1995).
Alguns estudos analisaram apenas a atividade física ocupacional,
considerando o tipo de atividade desenvolvida em diferentes ocupações; outros
consideraram o tempo e o total de atividade física de lazer e, os mais
abrangentes, analisaram o total de atividade física diária, incluindo a atividade de
lazer e ocupacional. Um grande número desses estudos, entretanto, considerou
apenas a atividade física realizada pelo indivíduo nos dois a três anos anteriores
ao diagnóstico de câncer de cólon, não levando em conta seus hábitos ao longo
da vida. Nesse sentido, Lee e co-autores (1991) destacam que um menor risco de
desenvolvimento de câncer de cólon estaria relacionado com a duração da prática
da atividade física, sugerindo que quanto maior ela fosse, maior seria a proteção.
No Quadro 3, estão relacionados alguns estudos epidemiológicos que analisaram
a associação entre prática de atividade física e câncer de cólon.
O estudo de uma coorte de 11.888 indivíduos, em uma comunidade
próxima a Los Angeles, Califórnia, onde predominavam pessoas brancas,
aposentadas e de nível socioeconômico elevado, mostrou que aqueles que
praticavam atividade física ocupacional e de lazer por um período maior do que
duas horas por dia, comparados com indivíduos que praticavam menos de uma
hora de atividade, apresentavam um decréscimo do risco de câncer de cólon e
reto. Foi observado um RR de 0,40 (IC 95% 0,2-0,8) e 0,89 (IC 95% 0,5-1,6) para
homens e mulheres, respectivamente. Os autores comentam que pode ter
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ocorrido uma subestimação do risco relativo para as mulheres, em função de não
ter sido computada a atividade doméstica (Wu et al, 1987).
Gerhardsson de Verdier e colaboradores (1988) identificaram, em um
registro de base populacional de gêmeos, na Suécia, uma coorte de 16.477
indivíduos de ambos os sexos, que responderam um questionário com
informações sobre atividade física ocupacional e de lazer e hábitos alimentares.
Essa coorte foi seguida durante 14 anos e os indivíduos que relatavam baixa
atividade física ocupacional e de lazer apresentaram um RR de 3,6 (IC 95% 1,3–
9,8) para câncer de cólon, quando comparados com indivíduos que praticavam
atividade física ocupacional regular e atividade de lazer intensa, após ajustamento
por idade e sexo.
Brownson e colaboradores (1989), em estudo caso-controle, também
analisaram a atividade física ocupacional, categorizada em três níveis (alto, médio
e baixo), observando um risco significativamente elevado para as ocupações com
baixo nível de atividade física (OR = 1,4; IC 95% 1,0-1,9).
A associação entre a prática de atividade física ocupacional e de lazer e
câncer de cólon direito foi analisada em um estudo caso-controle realizado nos
Estados

Unidos.

Os

autores

observaram

um

decréscimo

do

risco

de

desenvolvimento de câncer de cólon direito entre os homens que praticavam
atividade física de lazer por 2 horas ou mais por semana quando comparados com
os não praticantes (OR = 0,57; IC 95% 0,33-0,97; p-valor 0,06), ajustado por fumo,
uso de respondente, renda, raça, história familiar de câncer de cólon, IMC,
ingestão de álcool, energia, gordura, fibra e cálcio. A prática de atividade física
ocupacional foi classificada, segundo o Departamento do Trabalho dos Estados
Unidos, como: trabalho sedentário, leve, moderado e intenso. O grupo de
indivíduos com atividade ocupacional intensa apresentou um menor risco de
câncer de cólon direito, porém a associação não foi estatisticamente significativa
(OR = 0,70; IC 95% 0,32-1,51; p-valor 0,38), ajustado por fumo, uso de
respondente, renda, raça, história familiar de câncer de cólon, IMC e ingestão de
álcool. Essa associação foi observada apenas para tumores localizados no cólon
direito. Os autores ressaltam que alguns resultados observados se mostraram
inconsistentes em comparação com estudos similares, devido à dificuldade de
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determinar com exatidão a atividade física desenvolvida pelos indivíduos bem
como pelo tamanho da amostra estudada (Longnecker et al, 1995).
Um estudo caso-controle, de base populacional, realizado no Norte da
Califórnia, Utah e Minnesota, com indivíduos de ambos os sexos com idade entre
30 e 79 anos, identificou diferentes padrões de estilo de vida, que pudessem estar
associados a um maior risco para câncer de cólon. O estudo incluiu 1993 casos,
diagnosticados entre 1991-1995, e 2410 controles. A classificação dos padrões de
estilo de vida levou em consideração os componentes dietéticos.

Entre os

diversos padrões identificados, o classificado como “atividade física” foi
caracterizado por maior nível educacional e prática de atividade física intensa,
sendo que o maior quintil desse padrão de estilo de vida apresentou OR de 0,42
(IC 95% 0,32-0,55) e OR de 0,52 (IC 95% 0,39-0,69), para homens e mulheres,
respectivamente (Slattery et al, 1999). Os autores analisaram apenas a atividade
física de lazer, não considerando a atividade ocupacional, que poderia influenciar
no nível educacional e no risco da neoplasia de cólon.
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Quadro 3: Estudos epidemiológicos sobre a associação entre atividade
física e câncer de cólon.
Autor (ano) e
local de
estudo
Wu et al
(1987)
Califórnia
(USA)
Gerhardsson
et al (1988)
Suécia
Brownson et
al (1989)
(USA)
Longnecker et
al (1995).
Estados
Unidos

Slattery et al
(1999)
Norte da
Califórnia,
Utah e
Minnesota

Desenho
do Estudo

N

Coorte
(19811985)

11.888
indivíduos

Coorte
(19691982)

16.477
indivíduos

Casocontrole

1.993 casos
9.965
controles
163 Casos
incidentes de
câncer de
cólon direito
703 controles

Casocontrole

Casocontrole
de base
populacio
nal

1993 casos e
2410
controles,
com idade
entre 30 e 79
anos, ambos
os sexos

Fator de Exposição
Prática de atividade física de
2h/dia:
Homens
Mulheres
Baixa atividade física
ocupacional e de lazer em
ambos os sexos:
Homens brancos com
ocupações com nível de
atividade física baixa
Prática de atividade física
ocupacional mais do que
leve

Resultados

RR=0,40 (0,2-0,8)
RR=0,89 (0,5-1,6)
RR*=3,6 (1,3–9,8)
*ajustado por idade e
sexo
OR = 1,4 (1,0-1,9);
p=0,02
OR* = 0,70 (0,321,51); p = 0,38

Prática de atividade física de OR** = 0,57 (0,330,97; p = 0,06)
lazer ≥ 2h/semana
*ajustado por fumo,
respondent status,
renda, raça, história
familiar de câncer de
cólon, IMC e ingestão
de álcool
**ajustado pelas
mesmas variáveis
acima e ingestão de
energia, gordura, fibra
e cálcio.
Padrão de estilo de vida
“atividade física” maior
quintil
homens
OR = 0,42 (0,32-0,55)
mulheres
OR = 0,52 (0,39-0,69)
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TABAGISMO
A associação entre tabagismo e o desenvolvimento de tumor benigno de
cólon (adenoma) tem sido observada em diversos estudos epidemiológicos, com
resultados consistentes. Em relação aos tumores malignos, entretanto, os
resultados desses estudos ainda são inconclusivos.
Se o tabagismo for um fator de risco para neoplasia de cólon, sua atuação
possivelmente se dá através dos carcinógenos formados na queima do tabaco, os
quais podem chegar ao cólon através do sistema circulatório ou, até mesmo, pela
ingestão direta (Giovannucci et al, 1994a).
No Brasil, um estudo ecológico com análise de regressão linear, utilizando
dados de 10 capitais brasileiras, não encontrou relação entre prevalência do
hábito de fumar cigarros e taxas de mortalidade por neoplasia de cólon (p = 0,70)
(Sichieri et al, 1996).
Wu e colaboradores (1987) em um estudo prospectivo sobre tabagismo e
câncer de cólon, estratificaram o hábito de fumar dos indivíduos em quatro
categorias: não fumante, ex-fumante há mais de 20 anos, ex-fumante há 20 anos
ou menos e fumante atual. Para homens ex-fumantes há 20 anos ou menos, os
autores encontraram RR = 2,63 (IC 95% 1,3-5,3); para ex-fumante há mais de 20
anos, RR = 1,71 (IC 95% 0,8-3,6) e para fumantes na época do estudo um RR 1,8
(IC 95% 0,6-5,2), todos ajustados por idade.
Um estudo de coorte, realizado entre 1986 e 1992, com profissionais de
saúde do sexo masculino, encontrou uma forte associação entre tabagismo e
adenomas < 1 cm entre indivíduos que haviam fumado durante 20 anos.
Entretanto, para adenomas ≥ 1 cm, foi observado um risco aumentado apenas
para indivíduos que fumaram por mais de 20 anos. Em relação ao câncer de
cólon, os autores só observaram um aumento de risco para aqueles indivíduos
que fumavam há, pelo menos, 35 anos, encontrando um RR = 1,94 (IC 95% 1,133,35; p-valor 0,008) quando compararam indivíduos que fumavam ≥ 16 pacoteanos1 com indivíduos que não fumavam. Em relação ao grupo de indivíduos que
começaram a fumar somente após os 30 anos de idade, os autores observaram
1

Um pacote-ano de fumo equivale a ter fumado 1 maço ou 20 cigarros por dia durante todo o ano.
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que homens que fumavam ≥ 35 pacote-anos, comparados com não fumantes, não
apresentavam um maior risco de desenvolver adenomas ≥ 1 cm (RR = 1,11; IC
95% 0,59-2,08; p-valor 0,23) ou câncer de cólon (RR = 0,67; IC 95% 0,40-1,13; pvalor 0,18), após ajustamento por total de pacote-anos de fumo antes de 30 anos
de idade, idade, história familiar de câncer de cólon, IMC, ingestão de gordura
saturada, fibra dietética, folato e álcool (Giovannucci et al, 1994a).
Os mesmos autores, estudando uma coorte de enfermeiras, observaram os
mesmos períodos de indução necessários para adenomas < 1 cm e para
adenomas ≥ 1 cm. Uma associação entre tabagismo e câncer de cólon foi
observada somente naquelas que fumavam há, pelo menos, 35 anos, sendo que o
risco de desenvolvimento de câncer de cólon entre mulheres que fumavam mais
de 10 cigarros por dia aumentava progressivamente com o tempo. Para mulheres
que fumaram durante um período de tempo de 35 - 39 anos, foi observado um RR
= 1,47 (IC 95% 1,07-2,01); durante um período de 40 - 44 anos, um RR = 1,63 (IC
95% 1,14-2,33) e para 45 anos ou mais, um RR = 2,00 (IC 95% 1,14-3,49), após
ajustamento por idade e IMC (Giovannucci et al, 1994b). Com base nos resultados
desses dois estudos, os autores levantam a hipótese de que o fumo seria um
agente iniciador do câncer de cólon, já que os adenomas são lesões que ocorrem
num período inicial da história natural dessa neoplasia; caso isso seja verdade, é
necessário que transcorra um longo período de tempo até que seja possível
observar os efeitos dessa exposição no desenvolvimento do câncer de cólon.
Um estudo caso-controle de base populacional com casos incidentes,
realizado em Montreal, com o objetivo de observar o efeito carcinogênico do
hábito de fumar cigarros de fabricação canadense na população local, não
observou associação entre tabagismo e neoplasia de cólon. Os valores das OR
encontradas foram: OR = 1,0 (IC 95% 0,8-1,4) para fumante atual; OR = 1,2 (IC
95% 0,8-1,8) para os indivíduos que fumavam de 1 – 500 cigarros/ano; OR = 1,1
(IC 95% 0,8-1,6) para os indivíduos que fumavam de 501 – 1000 cigarros/ano; OR
= 0,9 (IC 95% 0,6-1,3) para os que fumavam de 1001 – 1500 cigarros/ano e OR =
0,9 (IC 95% 0,6-1,5) para os indivíduos que fumavam mais 1501 cigarros/ano
(Siemiatycki et al, 1995).
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Um outro estudo caso-controle, realizado na Itália, também não encontrou
associação entre o hábito de fumar cigarros e o desenvolvimento de câncer de
cólon. Comparando com os indivíduos que nunca fumaram, a OR foi igual a 1,1
(IC 95% 0,8-1,3) para os ex-fumantes e igual a 0,7 (IC 95% 0,5-0,8) para os
fumantes, ajustadas por sexo, idade, educação, área de residência, ingestão de
gordura, calorias, carne, álcool e história familiar de câncer de cólon. Também não
foram observadas associações entre o número de cigarros/dia, idade do início do
hábito, duração e tempo de fumo desde o início e término do hábito de fumar e
com o total de pacote-anos antes e após 30 anos de idade (D’Avanzo et al, 1995).
O hábito de fumar charutos e cachimbos têm sido associado a um
moderado aumento no risco de câncer de cólon, já que esses indivíduos estão
mais propensos à ingestão direta do tabaco (Wynder & Shigematsu, 1967; Dales
et al, 1979; Giovannucci et al, 1994a).
Dales e colaboradores (1979) realizaram um estudo caso-controle de base
hospitalar na Califórnia, cujos 99 casos, eram indivíduos negros, fumantes de
charutos há mais de 20 anos e hospitalizados pela primeira vez com diagnóstico
de câncer de cólon. Os autores observaram uma estimativa de RR de 2,83, porém
o intervalo de confiança não foi fornecido (Quadro 4).
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Quadro 4: Estudos epidemiológicos sobre a associação entre tabagismo e
câncer de cólon.
Autor (ano)
e local de
estudo
Dales et al
(1979)
Califórnia
(USA)
Siemiatycki
et al (1995)
Montreal

Desenho do
Estudo

N

Caso-controle 99 casos e
280
controles

Fator de Exposição
Fumantes de charutos há
mais de 20 anos

Caso-controle 505 casos
base
incidentes e
populacional
533
controles
populac.

Fumante atual
Fumantes de 1 – 500
cigarros/ano
Fumantes de 501 – 1000
cigarros/ano
Fumantes de 1001 – 1500
cigarros/ano
Fumantes de mais 1501
cigarros/ano
D’Avanzo et Caso-controle 955 casos
Ex-fumantes
al (1995)
incidentes e Fumantes
Itália
2879
controles

Wu et al
(1987)
Califórnia
(USA)

Coorte (19811985)

Giovannucci Coorte (1986
et al
– 1992)
(1994a)
(USA)

Resultados
OR=2,83

OR = 1,0 (0,8-1,4)
OR = 1,2 (0,8-1,8)
OR = 1,1 (0,8-1,6)
OR = 0,9 (0,6-1,3)
OR = 0,9 (0,6-1,5)
OR* = 1,1 (0,8-1,3)
OR* = 0,7 (0,5-0,8)
*ajustado por sexo,
idade, educação, área
de residência, ingestão
de gordura, calorias,
carne, álcool e história
familiar de câncer de
cólon.
RR=1,71 (0,8-3,6)
RR=2,63 (1,3-5,3)
RR=1,80 (0,6-5,2)

11.888
indivíduos

Ex-fumante > 20 anos
Ex-fumantes ≤ 20 anos
Fumantes na época do
estudo

51.529
profissionais
de saúde do
sexo
masculino
238 casos
de câncer
de cólon

Hábito de fumar durante
20 anos:

Assoc. com adenomas <
1 cm

Hábito de fumar por mais
de 20 anos:

Assoc. com adenomas ≥
1 cm

Hábito de fumar por, no
mínimo 35 anos:
Indivíduos que fumaram,
no mínimo 35 anos, ≥ 16
pacote-ano

Assoc. com câncer de
cólon
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RR* = 1,94 (1,13-3,35)
(p=0,008)
* ajustada por idade,
história familiar de
câncer de cólon,
ingestão de gordura
saturada, fibra, folato,
álcool e índice de
massa corporal.

Autor (ano)
Desenho do
e local de
Estudo
estudo
Giovannucci Coorte (1976et al
1990)
(1994b)
(USA)

N
118.334
enfermeiras
586 casos
de câncer
de cólon e
reto

Fator de Exposição

Resultados

Hábito de fumar durante
20 anos:

Assoc. com adenomas <
1 cm

Hábito de fumar por mais
de 20 anos:

Assoc. com adenomas ≥
1 cm

Hábito de fumar mais de
10 cigarros/dia, por no
mínimo 35 anos:

Assoc. com câncer de
cólon.

Fumar durante um período
de 35-39 anos:
Durante um período de
40-44 anos:
Fumar por 45 anos ou
mais:

RR* = 1,47 (1,07-2,01)
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RR*=1,63 (1,14-2,33)
RR*= 2,00 (1,14-3,49)
*ajustada por idade e
índice de massa
corporal.

ÁLCOOL
Indivíduos que consomem grande quantidade de álcool freqüentemente
substituem a ingestão de alimentos por esta substância como fonte calórica. Essa
substituição pode causar uma deficiência de determinados micronutrientes,
associados, na literatura, com a redução do risco de desenvolvimento de diversas
neoplasias, entre elas, o câncer de cólon. Por outro lado, a presença de
compostos N-nitrosos (precursores das nitrosaminas) em alguns tipos de cerveja,
de micotoxinas e taninos em alguns vinhos e de arsênio inorgânico e asbesto em
outras bebidas alcoólicas pode ocasionar um maior risco de câncer de cólon
(Thomas, 1995). No Quadro 5 são apresentados os resultados de estudos
epidemiológicos que analisaram as relações entre o consumo de álcool e a
neoplasia de cólon.
Em um estudo ecológico, foi observada uma correlação positiva entre
consumo per-capita de cerveja e taxas de incidência de câncer de cólon (0,58; pvalor < 0,01), em ambos os sexos (Breslow & Enstrom, 1974).
No Brasil, Sichieri e colaboradores (1996) também observaram uma forte
correlação positiva entre consumo de álcool e taxas de mortalidade por neoplasia
de cólon, em ambos os sexos (p = 0,0001).
Wu e colaboradores (1987), em seu estudo de coorte, observaram uma
associação entre ingestão de álcool e o desenvolvimento de câncer de cólon e
reto com presença de dose-resposta; RR igual a 1,5 (IC 95% 1,0 - 2,4) para os
indivíduos que bebiam de 1-30ml por dia, e RR de 1,9 (IC 95% 1,3 – 2,9) para
aqueles que consumiam 30 ml ou mais de álcool por dia, quando comparados com
pessoas que não ingeriam bebidas alcoólicas. O consumo de bebidas destiladas,
neste grupo, era responsável por 70% do etanol consumido.
Um estudo caso-controle de base populacional, com 569 casos e 512
controles, de ambos os sexos e residentes em Estocolmo, analisou o consumo de
cerveja, vinho e bebidas destiladas, encontrando uma estimativa de RR de 0,7 (IC
95% 0,4 – 1,1) para os indivíduos cujo consumo de álcool se encontrava no maior
quintil, quando comparados àqueles com o menor quintil de consumo, ajustado
por ingestão de proteínas, lipídios, carboidratos, sexo e idade (Gerhardsson de
Verdier et al, 1990).
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Thomas (1995), analisando os resultados de estudos epidemiológicos sobre
ingestão de álcool e desenvolvimento de tumores em diferentes localizações
anatômicas, concluiu que, para o câncer de cólon, as associações observadas não
eram consistentes, considerando que o mesmo não deve ser um importante fator
de risco para essa neoplasia. Contudo, é necessário considerar a possibilidade de
que a qualidade heterogênea dos dados coletados para caracterizar o consumo de
álcool, bem como o pequeno número de casos em alguns estudos, ou o fato de
que muitas investigações não tinham como seu principal foco de atenção o
consumo dessa substância, tenham contribuído para o estágio inconclusivo no
conhecimento desta associação. Além disso, possíveis diferenças existentes entre
os grupos controle utilizados são um outro aspecto que deve ser considerado na
avaliação desses achados (Potter et al, 1993).

Quadro 5: Estudos epidemiológicos sobre a associação entre consumo de
álcool e câncer de cólon.
Autor (ano) e
local de
estudo
Breslow &
Enstrom
(1974) (USA)
Sichieri et al
(1996) Brasil
Wu et al
(1987)
Califórnia
(USA)
Gerhardsson
de Verdier et
al (1990)
Estocolmo

Desenho do
Estudo

N

Fator de Exposição

Resultados

Ecológico

Consumo per-capita de
cerveja

r = 0,58
p < 0,01

Ecológico

Consumo de álcool

Β = 0,062
p = 0,0001
RR= 1,5 (1,0 - 2,4)
RR= 1,9 (1,3 - 2,9)

Coorte

11.888
Consumo de 1-30ml/dia:
indivíduos 30 ml ou mais de álcool/dia:
Em ambos os sexos.

Caso-controle 569 casos Consumo maior quintil de
de base
e 512
álcool
populacional
controles
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RR* = 0,7 (0,4 – 1,1)
*ajustado por
ingestão de
proteínas, lipídios e
carboidratos, sexo e
idade

FATORES DA DIETA
Estudos epidemiológicos realizados em diversos países sugerem que
modificações do estilo de vida para hábitos saudáveis podem contribuir para a
ausência e/ou redução de casos de doenças (WHO, 1991; Ausman, 1993; KrebsSmith, 1998). Os hábitos alimentares e os vários componentes dietéticos exercem
um papel importante na etiologia do câncer e, atualmente, são bastante estudados
como fatores de proteção ou de risco para neoplasias (Tominaga & Kuroishi,
1997).
As primeiras evidências epidemiológicas sobre a associação entre dieta e
câncer de cólon datam da década de 60, quando a dieta rica em gordura foi
relacionada ao desenvolvimento dessa neoplasia (Wynder & Shigematsu, 1967).
No início da década de 70, foram publicados os primeiros estudos que observaram
uma associação negativa entre dieta rica em fibra e câncer de cólon (Burkitt,
1971).
As propriedades físico-químicas das fibras alimentares produzem diferentes
efeitos fisiológicos no organismo. As fibras são divididas em dois grupos, as
solúveis, altamente fermentáveis, são responsáveis pelo aumento da viscosidade
do conteúdo intestinal e, as insolúveis aumentam o volume do bolo fecal, a maciez
das fezes e a freqüência da evacuação, reduzindo o tempo de trânsito intestinal
(Mattos & Martins, 2000).
Vários mecanismos têm sido apontados para explicar o papel das fibras no
processo de carcinogênese do cólon. Um deles diz respeito aos efeitos fisiológicos
e mecânicos das fibras que, através do aumento do volume das fezes, ou através
da diminuição do tempo de trânsito intestinal, facilitariam a remoção dos
carcinógenos, co-carcinógenos e/ou promotores do tumor, diminuindo o tempo de
contato desses agentes, presentes no conteúdo fecal, com a mucosa do intestino.
Outro mecanismo considera a capacidade físico-química da fibra de se ligar aos
ácidos biliares, retardando ou reduzindo a absorção de lipídios. O terceiro
mecanismo proposto está relacionado com a capacidade das fibras de servir como
substrato para a fermentação das bactérias presentes no cólon, influenciando a
ecologia intestinal e gerando produtos finais fisiologicamente ativos. Essa
fermentação contribui para o aumento da massa bacteriana e, conseqüentemente,
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para o aumento do volume das fezes, e leva à produção de ácidos graxos de
cadeia curta (acetato, propionato e butirato) que alteram o pH e a microflora
intestinal, exercendo efeitos fisiológicos benéficos (Howe et al,1992; Klurfeld,1992;
Ausman, 1993).
Parra-Cabrera e colaboradores (1994), em um estudo de revisão, relataram
o aumento do risco de desenvolvimento de neoplasia de cólon em populações
mexicanas que incorporaram perfis dietéticos caracterizados, entre outros fatores,
pela diminuição da ingestão de fibras alimentares.
Wyatt (1998) realizou um estudo para avaliar a composição da dieta da
população residente na região de Sonora, México, através de um recordatório de
24h aplicado em 550 indivíduos com 25 ou mais anos de idade. Foram
caracterizados dois tipos de dietas, ambas ricas em gordura e fibras, mas diferindo
na concentração de antioxidantes, sendo constatado que a dieta predominante na
região apresentava uma pequena oferta desses nutrientes, pois a população
consumia pequenas quantidades de frutas e vegetais frescos. O autor aponta para
a possibilidade de que o alto conteúdo de fibra alimentar tenha um papel protetor
contra o câncer de cólon, mas, que provavelmente, uma proteção adicional
poderia ser obtida através de dieta com altas concentrações de nutrientes
antioxidantes.
Um estudo caso-controle de base populacional, realizado em Estocolmo,
observou uma associação negativa entre consumo de fibras e câncer de cólon,
onde os indivíduos do sexo masculino que se encontravam no maior quintil de
consumo de fibras (19,4g/dia) apresentavam uma redução no risco (OR = 0,5; IC
95% 0,2-1,1), ajustada por ano de nascimento e ingestão protéica. Já para as
mulheres, a mesma análise mostrou uma OR de 1,2 (IC 95% 0,7-2,3). Quando os
autores analisaram o consumo da totalidade dos indivíduos do estudo, a OR foi
igual a 0,9 (IC 95% 0,6-1,4). Uma análise segundo sítio anatômico dentro do
cólon, mostrou uma OR de 1,3 (IC 95% 0,7-2,4), para localização no cólon direito
ou ascendente, e uma OR de 0,6 (IC 95% 0,3-1,1) para o lado esquerdo ou cólon
descendente, ambos ajustados por ano de nascimento e ingestão protéica
(Gerhardsson de Verdier et al, 1990). Segundo os autores, esses resultados são
semelhantes

aos

observados

em

outros
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estudos

epidemiológicos

que

evidenciaram uma maior associação de fatores ambientais com o câncer de cólon
descendente.
Howe e colaboradores (1992), fazendo uma revisão de 13 estudos casocontrole realizados em diferentes populações, com taxas de câncer de cólon e reto
distintas e hábitos alimentares diversos, observaram que os indivíduos situados no
maior quintil de ingestão de fibras (consumo médio de 31,2 g/dia) apresentavam
cerca de metade da estimativa de risco (OR = 0,53; IC 95% 0,47-0,61 ; p-valor
0,0001), comparados com indivíduos situados no menor quintil (consumo médio
de 10,1 g/dia), ajustando por total de ingestão calórica, tipo de estudo realizado,
idade e sexo. Segundo os autores, fica demonstrado um forte efeito protetor da
ingestão de fibra para o câncer de cólon, em ambos os sexos e em diferentes
grupos de idade.
Chatenaud e co-autores (1999) observaram uma associação entre o
consumo de cereais refinados (massas, pães e arroz) e o desenvolvimento de
câncer de cólon, em uma análise sistemática de estudos caso-controle de base
hospitalar realizados no norte da Itália. Os indivíduos que consumiam entre 15–21
porções/semana e ≥ 22 porções/semana apresentaram OR = 1,33 (IC 95% 1,11,6) e OR = 1,46 (IC 95% 1,2-1,8), respectivamente, quando comparado com
aqueles que ingeriam ≤ 14 porções/semana, ajustando por local de realização do
estudo, idade, sexo, educação, fumo, ingestão de álcool, IMC, ingestão de frutas,
vegetais e grãos integrais. O alto consumo de cereais refinados pode ser um
indicador de dieta pobre em cereais integrais e fibras que exercem um efeito
protetor contra o câncer de cólon.
Embora as fibras dietéticas tenham recebido grande atenção nos estudos
epidemiológicos sobre câncer de cólon, outros fatores da dieta, como o tipo e a
quantidade de lipídios ingeridos, a quantidade de calorias, proteínas, vitamina A,
vitamina D e cálcio são também importantes.
As dietas ricas em gorduras ocasionam aumento dos ácidos graxos e dos
ácidos biliares nas fezes. Além disso, poderiam levar a mudanças na composição
dos ácidos biliares e influenciar a atividade metabólica da microflora intestinal,
possibilitando que substâncias promotoras de tumor sejam produzidas a partir
desses ácidos, dentro do lúmen do cólon (Wynder & Shigematsu, 1967). Holt
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(1999) sugeriu que os ácidos graxos solúveis e ácidos biliares poderiam interagir
com o epitélio do cólon, induzindo o aparecimento de lesões e o aumento da
proliferação celular, atuando como agentes promotores do câncer de cólon.
Dwyer (1997), analisando uma série de estudos epidemiológicos, estudos
com animais e experimentos clínicos em humanos, não encontrou, na literatura,
evidências suficientes para concluir que os ácidos graxos estejam associados ao
desenvolvimento de câncer de cólon em humanos. Uma análise mais adequada
dessa questão poderia ser feita se fossem utilizadas tabelas de análise de
composição alimentar mais abrangentes, com indicação do tipo e percentual de
ácidos graxos presentes nos alimentos, assim como uma melhor metodologia para
medição da gordura ingerida (Byers & Gieseker, 1997).
Um estudo ecológico analisou taxas de mortalidade por câncer de cólon,
ajustadas por idade, e dados dietéticos de 30 países, referentes ao período 197879, sendo observada uma correlação positiva entre o consumo de gorduras
derivadas de fonte animal e o desenvolvimento de câncer de cólon (r=0,67 para
homens e r=0,66 para mulheres). Os autores também observaram uma correlação
positiva com o consumo de calorias derivadas de fonte animal e o
desenvolvimento desta neoplasia (r=0,69 para homens e mulheres). Uma
correlação negativa foi observada com a ingestão de cereais e com o total de
calorias ingeridas derivadas de fontes vegetais (r=-0,61 para homens e mulheres)
e (r=-0,32 para homens e r=-0,38 para mulheres), respectivamente (Rose et al,
1986).
Um outro estudo ecológico, realizado no Japão, analisou possíveis
correlações entre a ingestão de alimentos/nutrientes e as taxas de mortalidade,
ajustadas por idade, por diversas localizações de câncer, no período 1955-93.
Considerando um período de latência de 10 anos, foi observada uma forte
correlação positiva, estatisticamente significativa (p<0,05), com o percentual de
gorduras da dieta (r=0,957 para homens e r=0,971 para mulheres) e o consumo
de óleos (r=0,939 para homens e r=0,954 para mulheres). O consumo de
carboidratos (r=-0,997 para homens e r=-0,993 para mulheres; p<0,05), de arroz
(r=-0,967 para homens e r=-0,964 para mulheres; p< 0,05) e de feijões (r=-0,509
para homens e r=-0,468 para mulheres) estavam inversamente correlacionados.
Os autores destacam uma possível relação entre hábitos alimentares ocidentais e
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desenvolvimento dessa neoplasia, citando que, apesar das causas responsáveis
pelo aumento das taxas de mortalidade por câncer de cólon no Japão não serem
conhecidas, provavelmente esse incremento é reflexo de mudanças nos fatores
ambientais e hábitos alimentares que vêm ocorrendo por influência ocidental
(Tominaga & Kuroishi, 1997).
O estudo ecológico, realizado por Sichieri e colaboradores (1996), em 10
capitais brasileiras, também demonstrou que dietas ricas em gorduras estão
correlacionadas com mortalidade por câncer de cólon (β=0,27; p=0,0006, ajustado
por idade). No mesmo trabalho, também se observou uma correlação entre a
mortalidade por esta neoplasia e o conteúdo energético elevado da dieta (β=0,19;
p=0,001), ingestão de mate (β=0,35; p=0,0002) e consumo de cereais (β=0,97;
p=0,001).
Gerhardsson de Verdier e colaboradores (1990) observaram, no seu estudo
caso-controle, um aumento no risco de câncer de cólon associado com o maior
quintil de consumo total de gordura (80,7g/dia) quando comparado com o menor
quintil (43,9g/dia) (OR = 2,2; IC 95% 1,3-3,6; p-valor < 0,05). A mesma análise foi
realizada para gordura saturada (maior quintil = 38,2g/dia; menor quintil =
19,4g/dia), gordura monoinsaturada (maior quintil = 27,3g/dia; menor quintil =
14,5g/dia) e gordura poliinsaturada (maior quintil = 10,9g/dia; menor quintil =
4,5g/dia), sendo observadas OR de 2,0 (IC 95% 1,3-3,3; p-valor < 0,05), OR de
2,4 (IC 95% 1,4-3,9; p-valor < 0,05) e OR de 1,4 (IC 95% 0,8-2,3; p-valor = 0,44),
respectivamente, ajustadas por idade, sexo e ingestão de fibras. Em relação ao
total de calorias ingeridas, um alto percentual de ingestão calórica derivada de
gorduras estava associado com maior risco de desenvolvimento de câncer de
cólon (OR = 1,7; IC 95% 0,9-3,3), ajustado por idade, sexo, ingestão calórica
derivada de proteínas, carboidratos e álcool.
Giovannucci

&

Goldin,

em

1997,

revisando

diversos

estudos

epidemiológicos que analisaram a relação entre o total de gorduras da dieta e o
câncer de cólon, concluem que os seus resultados não sustentam a hipótese de
associação e que a substituição da gordura por outro macronutriente, mantendo o
mesmo valor calórico, não diminui o risco de desenvolver a neoplasia.
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Em seu estudo, Dwyer (1997) destaca que a dificuldade em observar uma
associação entre ingestão de gorduras e neoplasia de cólon, em indivíduos com
consumo elevado desse macronutriente, pode resultar do fato de que os mesmos
tenham, também, um maior nível de atividade física, quando comparados com
indivíduos que ingerem menores quantidades mas, ao mesmo tempo, praticam
pouca ou nenhuma atividade.
O baixo risco de câncer de cólon entre praticantes de atividade física
poderia estar relacionado com o aumento da ingestão calórica, pois o nível de
atividade física é provavelmente o maior contribuinte da variação de energia gasta
na maioria da população. Quando se observa a relação entre excesso de peso e
câncer de cólon, a prática de atividade física deve ser considerada, já que alguns
estudos indicam que uma diminuição da mesma, associado ao excesso de
ingestão de gorduras, pode ter, como conseqüência direta, o sobrepeso (Shike,
1996).
Gerhardsson de Verdier e colaboradores (1990), no estudo já referido,
analisaram também possíveis relações entre o IMC e essa neoplasia. Indivíduos
situados no maior quintil de IMC (26,5Kg/m2) tinham um maior risco de câncer de
cólon, quando comparados com aqueles no menor quintil (21,4Kg/m2) (OR = 2,0;
IC 95% 1,3-3,1), para ambos os sexos, ajustada por idade. Em relação a
localização do tumor no cólon, a OR observada foi maior para o cólon
descendente (OR = 2,5; IC 95% 1,3-4,7) do que para o ascendente (OR = 1,5; IC
95% 0,9-2,6), em ambos os sexos, mostrando resultados semelhantes a outros
estudos citados pelos autores, que também evidenciaram maior associação de
fatores ambientais com o cólon descendente. Após ajustamento para fatores
dietéticos e atividade física, a associação permaneceu, porém, os dados não
foram fornecidos.
Alguns estudos ecológicos observaram uma correlação entre o consumo de
proteínas (Rose et al, 1986; Tominaga & Kuroishi, 1997), de carne (Rose et al,
1986; Tominaga & Kuroishi, 1997), de ovos (β=0,77; p=0,006) (Sichieri et al, 1996)
e de leite (r=0,981 para homens e r=0,990 para mulheres) (Tominaga & Kuroishi,
1997) e o risco de câncer de cólon (Quadro 7).
Gerhardsson de Verdier e colaboradores (1990) também analisaram o
consumo de proteínas. Quando os indivíduos situados no maior quintil de
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consumo (78,5g/dia) foram comparados com aqueles no menor quintil (44,5g/dia),
foi observada uma associação com o desenvolvimento de câncer de cólon, para
ambos os sexos (OR = 2,4; IC 95% 1,5-4,0; p-valor < 0,05), ajustada por idade e
ingestão de fibras.
Em contrapartida aos efeitos carcinogênicos de certos elementos da dieta
humana, sabe-se que existem outros componentes que podem conferir proteção
no processo de desenvolvimento da neoplasia de cólon, através da prevenção do
dano oxidativo dos ácidos nucléicos e outros compostos celulares (Fraser, 1999).
Vários estudos têm mostrado que a ingestão de altos níveis de agentes
antioxidantes influenciam os níveis plasmáticos desses agentes e a capacidade de
proteção contra danos oxidativos do organismo (Willett & Hunter, 1994; Wyatt,
1998; Ames, 1999). O Quadro 6 apresenta os resultados de estudos
epidemiológicos que analisaram as relações entre fatores de proteção da dieta e a
neoplasia de cólon.
Diversos estudos têm investigado os constituintes das frutas e vegetais que
poderiam ser responsáveis pelos efeitos protetores desses alimentos. Entre os
principais componentes alimentares que protegem as células do efeito
carcinogênico no cólon estão: ácido fólico (Willett, 1999), vitamina B12, vitamina B6,
vitamina E (Ames, 1999), vitamina A e β caroteno (Willett & Hunter, 1994; Van
Poppel & Goldbohm, 1995) e vitamina D e cálcio (Schottenfeld & Winawer, 1996;
Garland et al, 1999; Lipkin, 1999; Holt, 1999).
Lipkin (1999) revisou diversos estudos epidemiológicos, observando que
seus resultados sugeriam um efeito protetor do cálcio no desenvolvimento do
câncer de cólon. Estudos experimentais mostraram um decréscimo da proliferação
e um aumento da diferenciação e maturação das células epiteliais do cólon, sob o
estímulo dessa substância.
As formas ionizadas dos ácidos graxos e ácidos biliares, a qual não estão
ligadas ao cálcio são, aparentemente, tóxicas ao epitélio do cólon; e a
administração dessa substância, forma complexos insolúveis com esses ácidos,
mostrando uma diminuição da toxicidade das fezes (Schottenfeld & Winawer,
1996; Garland et al, 1999; Holt, 1999).
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Um importante modulador da absorção e do metabolismo do cálcio é a 1,25
dihidroxi vitamina D3 , que pode estar deficiente devido a dieta inadequada ou
pouca exposição à luz solar. Devido ao seu papel modulador no metabolismo do
cálcio, essa vitamina também pode ter um papel na regulação da proliferação e
diferenciação celular (Garland et al, 1999; Lipkin, 1999). Garland e colaboradores
(1999) observaram uma correlação negativa entre as taxas de incidência de
câncer de cólon e a ingestão dietética de cálcio (r = - 0,95; p = 0,05), sugerindo
que uma ingestão adequada desta substância e de vitamina D3, poderia prevenir
esta neoplasia.
Como

normalmente

os

alimentos/nutrientes

não

são

consumidos

isoladamente, alguns estudos observaram o consumo de dietas com diferentes
proporções de gorduras, de proteínas ou de carnes em conjunto com as fibras e o
risco de desenvolvimento de câncer de cólon. No Quadro 8 são apresentados os
resultados de estudos epidemiológicos que analisaram as relações entre o
consumo de dietas “mistas” e a neoplasia de cólon.
Gerhardsson de Verdier e colaboradores (1990) analisaram o consumo de
fibras no menor (11,1g/dia) e no maior (19,4g/dia) quintil, combinado com o
consumo de proteínas no menor (44,5g/dia) e maior (78,5g/dia) quintil e com
consumo de gorduras totais no menor (43,9g/dia) e maior (80,7g/dia) quintil. Para
o alto consumo de proteínas combinado com baixo consumo de fibras foi
observada uma OR de 2,3 (IC 95% 1,4-3,9) e para o alto consumo de gorduras
combinado com baixo consumo de fibras uma OR de 1,9 (IC 95% 1,2-3,3).
Quando o alto consumo de proteínas foi combinado com alto consumo de fibras, a
OR foi de 1,6 (IC 95% 1,1-2,3) e para o alto consumo de gorduras com alto
consumo de fibras a OR foi 1,5 (IC 95% 1,0-2,2), ajustada por idade e sexo. Os
autores concluíram que dietas com altas concentrações de gorduras ou proteínas
e concentrações reduzidas de fatores protetores, como as fibras estão mais
associadas ao desenvolvimento de câncer de cólon, do que dietas ricas em
gorduras ou proteínas, combinadas com alto consumo de fibras.
Uma coorte de 1904 alemães, com padrão alimentar caracterizado como
vegetariano estrito, que são, freqüentemente, não fumantes, praticam jejum e
meditação e não ingerem álcool e carne; e de vegetarianos moderados, ou seja,
que seguem uma dieta prudente e ingerem carne ocasionalmente, foi
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acompanhada por 11 anos (1978-1989), sendo calculado a SMR para diversas
causas de morte. O valor de SMR para câncer de cólon na população estudada foi
de 44,1 e 77,9 para homens e mulheres, respectivamente, quando comparada
com a taxa de mortalidade da população geral da Alemanha, na mesma faixa
etária e sexo. Os autores concluem que, se os vegetarianos adotam hábitos
alimentares saudáveis, provavelmente eles também seguem um estilo de vida
com prática de atividade física e mental e maior consciência e atenção à saúde,
sendo influenciados por outros fatores de proteção ao câncer de cólon, e não
apenas os dietéticos (Frentzel-Beyme & Chang-Claude, 1994).
Kushi e colaboradores (1995), em um estudo de revisão, relataram a
diminuição do risco de desenvolvimento de diversas patologias, entre elas, a
neoplasia de cólon, em populações que apresentavam padrão dietético
mediterrâneo identificado pelo alto consumo de frutas, vegetais e grãos integrais,
moderado consumo de álcool derivado do vinho, uso do azeite de oliva como
principal fonte de lipídios e baixo consumo de laticínios e carne vermelha.
Erhardt e colaboradores (1997) realizaram um estudo experimental com 7
indivíduos saudáveis que receberam durante 12 dias consecutivos uma dieta rica
em gorduras (125,8g/dia ou 50%) e carnes e pobre em fibras (9,3g/dia) e, após o
período de uma semana de dieta “normal”, receberam dieta pobre em gordura
(49,5g/dia ou 19%) e carne e rica em fibras (68,9g/dia). Observou-se que após a
ingestão da primeira dieta houve uma produção 13 vezes maior do radical hidroxil
nas fezes, quando comparado com a segunda dieta ofertada (p-valor < 0,05).
Segundo o estudo, os resultados obtidos confirmaram que dietas ricas em
gorduras e carnes e baixas em fibras dietéticas aumentaram, in vitro, a formação
do radical hidroxil nas fezes. A presença desse radical nas fezes, que é
influenciada por fatores dietéticos, pode contribuir para o aumento do risco de
desenvolvimento de câncer de cólon.
Fraser (1999) realizou um estudo com uma coorte de 34198 Adventistas do
Sétimo Dia, residentes no estado da Califórnia, acompanhados durante 6 anos. Os
indivíduos foram classificados em 3 categorias, segundo os hábitos alimentares:
como vegetarianos, aqueles que não consumiam peixe, frango ou carne vermelha;
como semivegetarianos, aqueles que comiam peixe e frango, porém menos de 1
vez na semana e, como não vegetarianos, aqueles que consumiam carne uma vez
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ou mais na semana. Os resultados indicaram que indivíduos que consumiam ≥ 1
vez/semana carne vermelha (OR = 1,86; IC 95% 1,15-3,02) e carne branca (OR =
3,00; IC 95% 1,45-6,20) tinham um maior risco de câncer de cólon, quando
comparados com indivíduos que não consumiam, ajustando por idade e sexo. O
autor sugere que o consumo de carne pode aumentar a presença do composto
carcinogênico N-nitroso nas fezes. No mesmo estudo, foi observado, entre os
vegetarianos, um maior consumo de tomates, legumes, nozes, cereais integrais e
frutas, assim como um menor consumo de café, ovos e bebidas alcoólicas. O risco
de incidência de câncer de cólon para os indivíduos não vegetarianos,
comparados aos vegetarianos, foi de 1,88 (IC 95% 1,24-2,87; p-valor = 0,0032),
ajustado por idade e sexo.
Slattery e colaboradores (1998) realizaram um estudo caso-controle, de
base populacional, com indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 30 e 79
anos e residentes no Norte da Califórnia, em Utah e Minnesota, buscando
identificar diferentes padrões dietéticos, associados a outros fatores do estilo de
vida, que poderiam estar relacionados com um maior risco de câncer de cólon. O
estudo incluiu 1993 casos, diagnosticados entre 1991-1994, e 2410 controles e
foram identificados diversos padrões dietéticos para homens e mulheres. Os
indivíduos classificados como padrão “ocidental” apresentavam alto consumo de
carne vermelha e processada, fast-food, grãos refinados, açúcar nos alimentos,
baixo consumo de frutas e vegetais, correlação positiva com índices elevados de
IMC, alta prevalência de tabagismo e maior consumo de calorias e colesterol. Os
indivíduos que se enquadravam no padrão “prudente” tinham um alto consumo de
frutas, vegetais, peixes e frango, baixo consumo de carne vermelha e processada
e de alimentos ricos em açúcar, o que se correlacionava positivamente com alto
nível de atividade física e de consumo de fibras e folato e com baixos índices de
IMC. Os indivíduos que consumiam muita bebida alcoólica foram classificados no
padrão “bebedores”, correlacionado com hábito de fumar; e os indivíduos que
substituíram o consumo de manteiga por margarina, de grãos refinados por
integrais, de laticínios ricos em gordura por menos gordurosos

e de carne

vermelha por frango foram classificados no padrão “substitutos”, correlacionado
positivamente com aumento da prática de atividade física. Os homens e mulheres
classificados no maior quintil do padrão “ocidental” apresentaram uma estimativa
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de risco de câncer de cólon de 1,80 (IC 95% 1,28-2,53; p-valor < 0,01) e 1,49 (IC
95% 1,05-2,12; p-valor = 0,02), respectivamente; quando comparados com os
indivíduos classificados no menor quintil. O maior quintil de consumo do padrão
“prudente”, que provavelmente representa indivíduos com hábitos de vida
saudáveis, esteve associado a uma diminuição do risco de câncer de cólon em
homens (OR = 0,66; IC 95% 0,50-0,86; p-valor = 0,02) e mulheres (OR = 0,73; IC
95% 0,55-0,97; p-valor = 0,02), em relação ao menor quintil; assim como o maior
quintil dos indivíduos classificados como “substitutos” (homens - OR = 0,84; IC
95% 0,64-1,10; p-valor = 0,08 e mulheres - OR = 0,86; IC 95% 0,63-1,17; p-valor =
0,22), comparados com o menor quintil desse mesmo padrão; todas ajustadas por
idade, IMC, prática de atividade física e consumo calórico total.
Os

mesmos

autores,

utilizando

a

mesma

população

de

estudo,

identificaram diferentes padrões de estilo de vida que poderiam estar associados
com o risco de câncer de cólon. Considerando que, provavelmente, o padrão
alimentar apresenta um maior efeito na saúde dos indivíduos do que um
determinado nutriente ou alimento de forma isolada, os autores incluíram os
componentes dietéticos na classificação dos padrões de estilo de vida, sendo o
padrão “cálcio/laticínios pobres em gordura” caracterizado pelo alto consumo de
cálcio, grãos integrais e de laticínios com baixo percentual de gordura.
Comparando indivíduos classificados no maior quintil deste padrão, com aqueles
situados no menor, foi observada uma OR de 0,72 (IC 95% 0,56-0,94) para
homens e uma OR de 0,80 (IC 95% 0,60-1,07) para as mulheres (Slattery et al,
1999).
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Quadro 6: Estudos epidemiológicos sobre a associação entre fatores de
proteção da dieta e câncer de cólon.
Autor (ano) e
local de
estudo
Garland et al
(1999)

Gerhardsson
de Verdier et
al (1990)
Estocolmo

Desenho do
Estudo

N

Fator de Exposição

Ecológico

Ingestão de cálcio e taxas
de incidência de câncer de
cólon
Ingestão de cálcio e
estimativa do risco de
câncer de cólon
Caso-controle 352 casos Fibras de maior quintil
de base
e 512
homens
populacional
controles
mulheres

ambos os sexos
cólon ascendente
cólon descendente
Howe et al
(1992)
Diferentes
países

Revisão de 13 5225
estudos caso- casos e
controle
10349
controles

Fibras maior quintil
principalmente fibras
provenientes de cereais,
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Resultados
r = - 0,95 (p = 0,05)
r = - 0,99 (p = 0,02)

OR* = 0,5 (0,2-1,1)
OR* = 1,2 (0,7-2,3)
*ajustado por idade,
sexo e ingestão protéica
OR* = 0,9 (0,6-1,4)
OR* = 1,3 (0,7-2,4)
OR* = 0,6 (0,3-1,1)
*ajustado por idade e
ingestão protéica
OR* = 0,53 (0,47-0,61)
(p = 0,0001)
* ajustado por total de
ingestão calórica, sexo,
estudo e idade.

Quadro 7: Estudos epidemiológicos sobre a associação entre fatores de
risco da dieta e câncer de cólon.
Autor (ano) e
Desenho do
N
Fator de Exposição
local de
Estudo
estudo
Chatenoud et Análise
955 casos Cereais refinados
al (1999) Itália sistemática de incidentes
15–21 porções/semana
estudos caso≥ 22 porções/semana
controle base
Aumento na ingestão de
hospitalar
uma porção por dia de
cereal refinado

Rose et al
(1986) 30
países
diferentes

Ecológico

Sichieri et al
(1996) Brasil

Ecológico

Tominaga &
Kuroishi
(1997) Japão

Ecológico

Gorduras de fonte animal
homens
mulheres
Calorias de fonte animal
homens
mulheres
Cereais
homens
mulheres
Calorias de fonte vegetal
homens
mulheres
Gordura
Total calórico
Mate
Cereais

Percentual de gorduras
homens
mulheres
Consumo de óleos
homens
mulheres
Carboidratos
homens
mulheres
Arroz
homens
mulheres
Feijões
homens
mulheres
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Resultados

OR* = 1,33 (1,1-1,6)
OR* = 1,46 (1,2-1,8)
OR* = 1,12 (1,1-1,2).
* ajustado por centro,
idade, sexo, educação,
fumo, ingestão de
álcool, IMC, ingestão de
frutas, vegetais e grãos
integrais.
r=0,67
r=0,66
r=0,69
r=0,69
r=-0,61
r=-0,61
r=-0,32
r=-0,38
β*=0,27 (p = 0,0006)
β*=0,19 (p = 0,001)
β*=0,35 (p = 0,0002)
β*=0,97 (p = 0,001)
*ajustadas por idade e
fumo
r*=0,957
r*=0,971
r*=0,939
r*=0,954
r*=-0,997
r*=-0,993
r*=-0,967
r*=-0,964
r*=-0,509
r*=-0,468
*ajustadas por idade

Autor (ano) e
local de
estudo
Gerhardsson
de Verdier et
al (1990)
Estocolmo

Desenho do
Estudo

N

Fator de Exposição

Caso-controle 352 casos Gordura total maior quintil
de base
e 512
populacional
controles
Gordura sat. maior
quintil
Gordura monoinsat.
maior quintil
Gordura poliinsat. maior
quintil
Percentual calórico
derivado de gorduras

Rose et al
(1986)

Tominaga &
Kuroishi,
(1997)

Sichieri et al
(1996)
Fraser (1999)
Califórnia

Ecológico

Proteínas
homens
mulheres
Consumo de carne
homens
mulheres
Proteínas
homens
mulheres
Consumo de carne
homens
mulheres
Consumo de leite
homens
mulheres
Consumo de ovos

Ecológico

Ecológico
Coorte
(6 anos)

34198
Advent.
Sétimo
Dia

Carne vermelha
< 1 vez/semana
≥ 1 vez/semana
Carne branca
< 1 vez/semana
≥ 1 vez/semana

Gerhardsson
de Verdier et
al (1990)
Estocolmo

Caso-controle 352 casos Proteínas maior quintil
de base
e 512
populacional
controles

Gerhardsson
de Verdier et
al (1990)
Estocolmo

Caso-controle 352 casos IMC de maior quintil
de base
e 512
Cólon descendente
populacional
controles
Cólon ascendente
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Resultados
OR* = 2,2 (1,3-3,6; p <
0,05)
OR* = 2,0 (1,3-3,3; p <
0,05)
OR* = 2,4 (1,4-3,9; p <
0,05)
OR* = 1,4 (0,8-2,3; p =
0,44)
*ajustado por idade,
sexo e fibras
OR** = 1,7 (0,9-3,3)
**ajustado por proteína,
carboidratos e álcool,
idade e sexo
r=0,68
r=0,65
r=0,78
r=0,70
r=0,886
r=0,906
r=0,985
r=0,991
r=0,981
r=0,990
β=0,77 (p-valor = 0,006)
RR* = 1,37 (0,85-2,20)1
RR* = 1,86 (1,15-3,02)1
RR* = 1,50 (0,94-2,41)1
RR* = 3,00 (1,45-6,20)1
*ajustado por idade e
sexo
1
p tendência=0,01
OR* = 2,4 (1,5-4,0)
(p-valor < 0,05)
*ajustado por idade,
sexo e ingestão de
fibras.
OR* = 2,0 (1,3-3,1)
OR = 2,5 (1,3-4,7)
OR = 1,5 (0,9-2,6)
*ajustado por idade e
sexo

Quadro 8: Estudos epidemiológicos sobre a associação entre estudos
“mistos” da dieta e câncer de cólon.
Autor (ano) e
local de
estudo
Gerhardsson
de Verdier et
al (1990)
Estocolmo

Desenho do
Estudo

N

Fator de Exposição

Caso-controle 352 casos Fibras no menor quintil:
de base
e 512
com proteínas no maior
populacional
controles quintil
com gorduras totais no
maior quintil
Fibras no maior quintil:
com proteínas no maior
quintil
com gorduras totais no
maior quintil

Resultados

OR* = 2,3 (1,4-3,9)
OR* = 1,9 (1,2-3,3),

OR* = 1,6 (1,1-2,3)

OR* = 1,5 (1,0-2,2)
*ajustado por idade e
sexo.
Erhardt et al
Experimental 7 indiv.
Dieta rica em gorduras
52,7µmol/(g fezes x h)
(1997)
(125,8g/dia) e carnes e
de ácido metano
Alemanha
pobre em fibras (9,3g/dia) sulfinico
± 29,5
Dieta pobre em gorduras
3,9µmol/(g fezes x h) de
(49,5g/dia) e carnes e rica ácido metano sulfinico
em fibras (68,9g/dia)
± 3,9
(p-valor < 0,05)
Slattery et al
Caso-controle 1993
Padrão de estilo de vida
(1999)
de base
casos e
“cálcio/laticínios pobres
Norte da
populacional
2410
em gordura” maior quintil
Califórnia,
controles,
homens
OR = 0,72 (0,56-0,94)
Utah e
com idade
mulheres
OR = 0,80 (0,60-1,07)
Minnesota
entre 30 e
79 anos,
ambos os
sexos
FrentzelCoorte
1904
Vegetarianos:
Beyme &
(1978-1989)
alemães
homens
SMR = 44,1
Chang-Claude
mulheres
SMR = 77,9
(1994)
Alemanha
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Autor (ano) e
local de
estudo
Fraser (1999)
Califórnia
Slattery et al
(1998)
Norte da
Califórnia,
Utah e
Minnesota

Desenho do
Estudo
Coorte
(6 anos)

N

34198
Advent.
Sétimo
Dia
Caso-controle 1993
de base
casos e
populacional
2410
controles
entre 30 e
79 anos,
de ambos
os sexos

Fator de Exposição
Não vegetarianos

Padrão “ocidental” maior
quintil:
homens
mulheres
Padrão “prudente” maior
quintil:
homens
mulheres

Resultados
RR* = 1,88 (1,24-2,87)
p = 0,0032
*ajustado por idade e
sexo.
OR*=1,80 (1,28-2,53;
p < 0,01)
OR*=1,49 (1,05-2,12;
p = 0,02)
OR*=0,66 (0,50-0,86;
p = 0,02)
OR*=0,73 (0,55-0,97;
p = 0,02)

Padrão “substitutos” maior
quintil:
homens
OR*=0,84 (0,64-1,10;
p = 0,08)
mulheres
OR*=0,86 (0,63-1,17;
p = 0,22)
*ajustado por idade,
IMC, prática de
atividade física e
consumo calórico total.
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE CÓLON
Os estudos de mortalidade representam parcela considerável da produção
científica na área da demografia e saúde pública, possibilitando avaliar as
tendências de mortalidade e possíveis correlações entre os padrões observados e
os fatores ambientais (Armstrong & Doll, 1975; Percy et al, 1981).
Como a maioria das neoplasias apresentam uma alta letalidade e as
informações sobre incidência a nível populacional são escassas, dentre as
diversas e possíveis abordagens para sua análise merecem destaque os estudos
de mortalidade, já que esses dados são obtidos com relativa facilidade, e bastante
utilizados tanto ao nível dos serviços de saúde, como das instituições que realizam
pesquisas nessa área (Monteiro et al, 1997a; Monteiro et al, 1997b).
Os estudos de mortalidade utilizam diversas fontes de dados primários
como declarações de óbitos, registros hospitalares, de seguradoras estatais ou
privadas, de fundos de aposentadorias de empresas, entre outras. No Brasil, os
estudos de mortalidade de base populacional geralmente utilizam dados
processados pelo Subsistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da
Saúde (SIM/MS).
Limitações quantitativas, como sub-registro de óbitos e deficiências no fluxo
das declarações, e limitações qualitativas, como informações incorretas, e erros
no processamento de codificação da causa básica no Sistema de Mortalidade de
nosso país têm sido mencionados por alguns autores (Koster, 1998; Santo, 2000).
Entretanto, as declarações de óbito cuja causa básica de morte é uma neoplasia,
apresentam melhor qualidade, devido à própria natureza da doença e seu caráter
crônico que, geralmente, requer tratamento hospitalar, com maior quantidade de
internações e exames complementares (Boschi et al, 1991).
Coleman e colaboradores (1993a) analisaram a tendência global das taxas
de incidência e mortalidade de 25 localizações anatômicas de neoplasias, em
indivíduos entre 30 e 74 anos, em alguns países e regiões da Europa, Ásia,
Oceania e América, por um período de cerca de 35 anos, considerando os
tumores de cólon e reto em conjunto. Foi observada uma tendência de aumento
da taxa de incidência de câncer de cólon na maioria dos países, e uma diminuição
da taxa de mortalidade. Esse declínio da taxa de mortalidade poderia ser um
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reflexo do diagnóstico precoce e um conseqüente início imediato do tratamento,
acarretando um aumento da sobrevida.
No continente europeu, foi observado um aumento da incidência de câncer
de cólon e reto. Em relação à mortalidade, a maioria dos países localizados no
norte da Europa e dos países membros da Comunidade Européia apresentaram
um plateau ou tendência de declínio, no período de 1975-88. A Noruega,
entretanto, apresentou um acréscimo nas taxas de mortalidade de 13% e 4%, para
homens e mulheres, respectivamente, a cada cinco anos. Os autores observaram
uma recente tendência de aumento das taxas de mortalidade por câncer de cólon
na Irlanda e Irlanda do Norte, relacionada, em parte, a mudanças na forma de
certificação do óbito. No mesmo período, a Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e
Iugoslávia apresentaram aumento das taxas de mortalidade de 11-15% e 5-8%,
para homens e mulheres, respectivamente, a cada cinco anos. Na Austrália, entre
os anos de 1973 e 1987, a taxa de incidência apresentou uma tendência de
aumento, enquanto a mortalidade, apresentou um pequeno declínio, somente
entre as mulheres. No Japão, foi observado aumento das taxas de incidência e de
mortalidade, em maior proporção entre indivíduos com idade entre 45-64 anos, de
ambos os sexos, sendo que, a partir de 1965, as taxas de mortalidade
aumentaram em torno de 25% (Coleman et al, 1993b).
Um outro estudo realizado no Japão observou um aumento nas taxas de
mortalidade por câncer de cólon de aproximadamente 4,5 vezes para os homens e
3,0 para as mulheres, no período de 1955-93 (Tominaga & Kuroishi, 1997).
Nas Américas, no período de 1973-87, foi observada uma tendência de
aumento constante da incidência, em ambos os sexos. Entretanto, em relação às
taxas de mortalidade, foi observado, nos Estados Unidos, Canadá e Uruguai, um
declínio de 5% e 10% entre homens e mulheres, respectivamente (Coleman et al,
1993b).
Também nos Estados Unidos, Ries e colaboradores (1996), observaram, no
período de 1973-91, um decréscimo das taxas de mortalidade por neoplasia de
cólon em homens brancos (11,2%) e mulheres brancas (23,6%), e um aumento
dessas taxas entre os homens negros (25,1%) e mulheres negras (3,8%).
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Até onde vai nosso conhecimento, não existem estudos recentes,
publicados na literatura cientifica, acerca da situação da mortalidade por câncer de
cólon nas regiões brasileiras e suas capitais.
Pinto e Curi (1991) examinaram a mortalidade por neoplasias no Brasil,
referente aos anos de 1980, 1983 e 1985, utilizando dados publicados pelo
Ministério da Saúde, que abrangiam 26 Unidades da Federação e 13 diferentes
localizações neoplásicas. O câncer de cólon estava entre as oito principais
localizações neoplásicas nas regiões estudadas, apresentando tendência de
crescimento da taxa de mortalidade no período de estudo.
Faraldo e colaboradores (1993/94) examinaram a mortalidade por doenças
do aparelho digestivo no Brasil, utilizando dados oficiais do Ministério da Saúde
referentes aos anos de 1980, 1983 e 1985, abrangendo 26 Unidades da
Federação e 10 diferentes doenças. Entre as doenças observadas, a neoplasia de
cólon foi uma das que apresentou maior variação entre os Estados, estando entre
as principais causas de mortalidade por doenças do aparelho digestivo no período
e apresentando tendência de crescimento. Quando os autores analisaram a
distribuição geográfica dos dados obtidos, constatou-se que os Estados da região
Sul e Sudeste, em especial Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo,
apresentavam as maiores taxas de mortalidade por neoplasia de cólon.
Em Santa Catarina, as taxas de mortalidade para as diversas localizações
neoplásicas situaram o câncer de cólon/reto em sétimo lugar, apresentando ainda,
o segundo maior incremento no período de 1980 – 1991 (Razão de Taxas = 1,31;
IC 1,06 – 1,62) no sexo masculino. No sexo feminino, esta neoplasia apresentou a
quinta maior taxa de mortalidade padronizada, sendo a razão de taxas de 1,15 (IC
0,92 - 1,44). Comparando-se as taxas de mortalidade entre os sexos para o ano
de 1991, verificou-se um predomínio para o sexo masculino com uma razão de
1,20 (IC 0,99 – 1,45) (Santa Helena, 1999).
No município de São Paulo, Reis (2001) analisou o comportamento das
taxas de mortalidade por câncer de cólon, verificando que esta neoplasia ocupava
a 4a. posição entre as demais localizações neoplásicas, em ambos os sexos.
Comparando essas taxas segundo área de inserção socioeconômica do
município, o autor observou os valores mais elevados na área de melhor inserção,
em quase todas as faixas etárias, em ambos os sexos.
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PERFIL DE CONSUMO ALIMENTAR BRASILEIRO
O consumo alimentar varia entre diferentes populações devido à
disponibilidade de alimentos e aos hábitos dietéticos de cada região, diferindo, em
conseqüência, nas fontes de proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas e
minerais (Parra-Cabrera et al, 1994).
Atualmente, nos países desenvolvidos, o perfil alimentar é caracterizado
pelo dobro de gordura, com uma proporção de ácidos graxos saturados muito
maior do que de insaturados, uma menor ingestão de micronutrientes e
carboidratos complexos (grupo em que se encontra a fibra dietética) e um aporte
de açúcar e sal significativamente aumentado, quando comparado com consumo
alimentar de populações há 200 anos atrás (WHO, 1991).
Supõe-se que uma das conseqüências da mudança dos hábitos
alimentares das populações, durante as últimas décadas, seja o crescimento das
taxas de incidência e mortalidade de doenças crônico-degenerativas, como as
neoplasias (Sichieri et al, 1996; Monteiro et al, 2000). As evidências de que os
hábitos alimentares adotados pelas populações influenciam diretamente no estado
de saúde dos indivíduos, levaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) à
estabelecer políticas e programas públicos com limites de ingestão de
determinados nutrientes. Essas recomendações são utilizadas como guia para
formulação de políticas que possam ser ajustadas e utilizadas em cada país, com
objetivo de controlar os excessos nutricionais e os hábitos alimentares errôneos
das populações (WHO, 1991).
Foram estabelecidos limites para o consumo de macronutrientes (proteínas,
carboidratos e lipídios), açúcar, sal (cloreto de sódio) e colesterol dietético, e
realizado uma orientação sobre a necessidade de um aumento do consumo de
frutas, vegetais e conseqüentemente fibras dietéticas. As recomendações
propostas pela OMS orientam um consumo de lipídios entre 15% e 30% do total
calórico da dieta, sendo que os ácidos graxos saturados devem estar entre 0% e
10% e os poliinsaturados entre 3% e 7% do total de energia ingerido. Os ácidos
graxos monoinsaturados não têm limites definidos. O total de proteínas e de
carboidratos da dieta, deve estar entre 10% - 15% e 55% - 75% do total de
calorias, respectivamente. A OMS sugere que os carboidratos complexos e
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simples devem ser consumidos entre 50% - 70% e 0% - 10% do total energético,
respectivamente. O consumo mínimo de fibra recomendado é de 16 gramas por
dia e o máximo é de 24 gramas por dia (WHO, 1991).
Modificações importantes no estado nutricional e na dieta de uma
população têm sido chamadas de transição nutricional, que é o conceito utilizado
para descrever modificações seqüenciais no perfil de nutrição e consumo, que
acompanham mudanças econômicas, sociais e demográficas, e do perfil de saúde
de populações (Popkin, 1994; Monteiro et al, 1995).
No Brasil, Mondini e Monteiro (1997) observaram três estágios no processo
de transição nutricional. O primeiro estágio ocorre na área rural da região Norte e
Nordeste, regiões consideradas como as mais pobres do país, onde o processo de
transição nutricional praticamente não iniciou. A desnutrição é o maior problema
nutricional desta população.
O segundo estágio pode ser reconhecido como transição nutricional, e
ocorre na população urbana da região Norte e Nordeste, e na população rural da
região Sudeste, ou seja, abrangendo a maioria das regiões do país. Nessa
situação, os principais problemas são crianças desnutridas e mulheres obesas.
Encontra-se no último estágio a população residente na área rural e urbana
da região Sul, e na área urbana da região Sudeste. Este estágio pode ser
identificado como processo de transição nutricional completo, sendo a obesidade
tratada como problema de relevância epidemiológica, tanto para crianças como
em adultos.
O tipo de alimentação adotado por uma população é um dos mais
importantes fatores de estilo de vida, sendo de difícil mensuração, problema que
dificulta os estudos que abordam os efeitos da ingestão de alimentos e nutrientes
na etiologia do câncer (Stamler, 1994).
As fontes de dados, sobre o consumo e os hábitos alimentares da
população brasileira, que determinam a sua evolução ao longo do tempo, são
escassas (Oliveira, 1997). Essa avaliação exige estudos de grandes amostras de
todo território nacional e por períodos de tempo relativamente longos, o que
acarreta um alto custo, embora sejam Informações importantes, pois permitem
avaliar a tendência da evolução desses perfis (Monteiro et al, 2000). Em nível
nacional, foi realizado apenas uma pesquisa que coletou dados sobre o consumo
44

das famílias, com ênfase especial no consumo alimentar, Estudo Nacional da
Despesa Familiar (ENDEF), em meados da década de 70 (Fundação IBGE, 1977),
e três Pesquisas de Orçamento Familiar (POFs), realizadas no início da década de
60 (Fundação Getúlio Vargas, 1970), no final da década de 80 (Fundação IBGE,
1991) e meados da década de 90 (Fundação IBGE, 2000) (Anexo I).
Mondini e Monteiro (1994) avaliaram o comportamento do perfil alimentar
da população urbana brasileira ao longo de três décadas (1962-1988), utilizando
como fonte de dados as POFs, realizadas entre os anos 1961-1963, e 1987-1988,
e o ENDEF, apresentando para sua análise duas regiões, Sudeste e Nordeste.
A comparação entre estas pesquisas aponta para mudanças significativas
na composição da dieta da população. Como conseqüência da variação do
consumo dos diferentes grupos de alimentos, houve uma mudança na distribuição
percentual dos macronutrientes em relação ao consumo calórico total. O
percentual de carboidratos diminuiu (pela diminuição do consumo de cereais e
derivados,

feijões,

raízes

e

tubérculos),

sendo

substituído

por

lipídios,

principalmente na década de 70 para 80, se aproximando, em 1988, na região
Sudeste, ao limite máximo recomendado pela OMS (30% das calorias totais)
(WHO, 1991). O percentual de proteínas apresentou uma pequena variação nas
regiões observadas, pelo aumento contínuo do consumo relativo de produtos de
origem animal como ovos, leite e derivados e, em menores proporções, de carnes.
Nesse mesmo período, houve uma substituição do uso de gorduras de
origem animal como banha de porco, bacon e manteiga, por gorduras de origem
vegetal (como óleos vegetais, em particular, óleo de soja) e margarina em ambas
as regiões. Com essas modificações, houve um aumento generalizado no
consumo de ácidos graxos poliinsaturados, de tal forma que se verificou uma
inversão de sua relação com os ácidos graxos saturados.
Algumas mudanças ocorridas durante as três décadas estudadas trouxeram
resultados positivos para a saúde da população, uma vez que, houve um aumento
do consumo de produtos de origem animal, conseqüentemente havendo melhora
do aporte protéico e de minerais e vitaminas que estão presentes em maiores
concentrações em produtos desta origem, assim como melhora da composição
lipídica,

já

que

houve

um

aumento

poliinsaturados/saturados.
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na

relação

entre

ácidos

graxos

Mudanças no consumo de alimentos semelhantes às ocorridas no Brasil,
também

foram

verificadas

em

décadas

passadas,

em

diversos

países

desenvolvidos e, mais recentemente, em outros países em desenvolvimento, e
têm sido associadas ao aumento de doenças crônico-degenerativas, como as
neoplasias (Popkin, 1994).
Uma nova pesquisa metropolitana de orçamentos familiares, realizada pela
Fundação IBGE em 1995-96, possibilitou a atualização das tendências temporais
de consumo alimentar nas áreas metropolitanas do país.
Monteiro e colaboradores (2000) analisaram a tendência da composição e
da adequação nutricional da dieta familiar praticada nas áreas metropolitanas das
regiões mais desenvolvidas (Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e menos desenvolvidas
(Norte e Nordeste) do Brasil. Nas áreas metropolitanas das regiões Norte e
Nordeste, os autores observaram, uma tendência de declínio na participação de
carboidratos nas dietas (pela diminuição no consumo relativo de leguminosas,
raízes e tubérculos, frutas, sucos naturais), que foi compensado pelo aumento na
oferta de proteínas (aumento percentual de consumo de carnes, leites e
derivados) e de lipídios. Apesar da participação ascendente dos lipídios,
decorrentes do aumento da oferta de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e
poliinsaturados, este percentual é bem inferior ao observado nas áreas
metropolitanas das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Nas áreas metropolitanas das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, houve
uma tendência de manutenção da participação de carboidratos (pequeno declínio
no consumo de raízes, tubérculos, feijões e demais leguminosas, estagnação
quanto aos cereais e aumento do consumo de açúcar) e substituição de lipídios
(pequeno declínio na disponibilidade relativa de óleos de origem animal) por
proteínas (manutenção da tendência de aumento no consumo de carnes, leites e
derivados). Apesar do declínio no percentual de calorias provenientes dos lipídios,
houve uma redução dos poliinsaturados (declínio no consumo de óleos e gorduras
vegetais) e aumento na oferta de ácidos graxos saturados (aumento no consumo
de carnes), que permaneceu próximo do limite máximo recomendado pela OMS
de 10% de ingestão do total calórico (WHO, 1991). Essas características
propiciariam uma relação ácidos graxos insaturados/saturados, com tendência à
diminuição e, portanto, não favorável, nessas regiões.
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A permanência do consumo de açúcar acima do limite máximo estabelecido
e do consumo insuficiente de legumes, verduras e frutas é uma característica de
todas as décadas analisadas para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Como resultado do novo perfil alimentar, prosseguiu em todo o país, a
tendência de melhora, observada em décadas anteriores, quanto ao aporte de
proteínas e de outros nutrientes essenciais, presentes nos alimentos de origem
animal. Por outro lado, o esgotamento do processo de substituição de gorduras
animais por óleos e gorduras vegetais, ao lado do aumento no consumo de
carnes, contribuiu para reverter a melhora observada anteriormente na relação
entre ácidos graxos poliinsaturados e saturados.
Algumas mudanças no perfil alimentar observadas nas regiões em estudo
têm características negativas como: aumento da ingestão de lipídios e diminuição
do consumo de frutas e sucos naturais nas áreas metropolitanas das regiões
Norte e Nordeste; manutenção de valores já elevados de percentuais lipídicos e
estagnação no consumo de frutas e sucos nas áreas metropolitanas das regiões
Sudeste, Sul e Centro-Oeste; e o aumento do consumo já excessivo de açúcar
refinado e de refrigerantes, redução do consumo de carboidratos complexos e do
consumo de leguminosas e estagnação do consumo de verduras e legumes em
todas as regiões.
Mondini e Monteiro, em 1994, observaram que as fibras não foram
abordadas de forma detalhada nas Pesquisas de Orçamento Familiar (POFs), já
que o consumo de hortaliças não foi suficientemente analisado mas, apesar disso,
se pode pressupor uma evolução não favorável da sua ingestão total pela
diminuição do consumo de cereais e leguminosas, manutenção da ingestão de
açúcar e aumento de gordura.
Um estudo realizado no município de Cotia, São Paulo, com uma amostra
de 559 indivíduos, entre 20 e 80 anos, residentes na cidade, corrobora essas
suposições, pois apontou a existência de perfis alimentares pobres em fontes de
fibras dietéticas; 88,7% dos alimentos mais consumidos pela população estão na
categoria “baixos” teores de fibras, ou seja, na categoria do menor quartil (menos
de 2,4g de fibras em 100g de alimentos) (Mattos & Martins, 2000).
Os grupos populacionais com diferentes rendas apresentam gastos
similares em relação aos produtos de origem animal (carne e laticínios). Porém,
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apresentam divergências, sendo que o grupo de maior renda apresenta maiores
gastos com frutas; enquanto à população com menor renda apresenta maiores
gastos com os cereais, legumes e produtos oleaginosos. Na população de maior
renda, pode-se observar uma maior diversificação na escolha dos alimentos
(Oliveira, 1997).
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JUSTIFICATIVA
Tanto a necessidade de entendimento da história natural das neoplasias,
como considerações práticas envolvendo saúde pública e educação nutricional,
têm estimulado a realização de estudos sobre a relação entre diversos fatores,
incluindo os nutricionais, e o desenvolvimento do câncer.
Diversos estudos epidemiológicos têm sido realizados em outros países
com o objetivo de analisar o padrão de mortalidade por câncer de cólon e reto e
verificar a possível influência de hábitos dietéticos sobre a incidência e
mortalidade por essas neoplasias.
Estudos ecológicos buscam analisar as diferenças na ocorrência de
agravos à saúde em populações distintas ou em uma mesma população em
períodos de tempo diferentes e correlacionar à distribuição de fatores e/ou
características nessas populações, entre estas, o perfil alimentar e variáveis
socioeconômicas (Byers & Gieseker, 1997; Tominaga & Kuroishi,1997).
No Brasil, são poucos os estudos desenvolvidos sobre esse tema.
Neste trabalho, pretende-se caracterizar o padrão de mortalidade por
câncer de cólon e reto e correlacioná-lo com o perfil de consumo de alguns grupos
de alimentos e fatores socioeconômicos em cidades brasileiras selecionadas, com
o objetivo de tentar identificar diferenças que possam estar relacionadas à
mortalidade por esta neoplasia.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Descrever o padrão de mortalidade por câncer de cólon e reto nas capitais
brasileiras, no período de 1980 - 1997 e correlacionar com perfis de consumo
alimentar e a renda média do chefe de família.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar a distribuição da mortalidade por câncer de cólon e reto segundo
sexo e faixa etária nas capitais brasileiras no período de estudo;
Analisar a distribuição quantitativa do perfil alimentar nas capitais
brasileiras, segundo os dados disponíveis no ENDEF;
Correlacionar as taxas de mortalidade por câncer de cólon e reto com os
perfis de consumo alimentar e a renda média do chefe de família nas capitais
brasileiras selecionadas.
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1º ESTUDO: MORTALIDADE POR CÂNCER DE CÓLON E RETO NAS
CAPITAIS BRASILEIRAS (PERÍODO DE 1980 – 1997)

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo observacional descritivo da mortalidade por câncer
de cólon e reto, em capitais brasileiras, durante o período 1980 - 1997.
FONTES DE DADOS
População
As informações, segundo o sexo e faixa etária, foram obtidas a partir dos
Censos Populacionais de 1980 e 1991, recontagem de 1996 e estimativas
populacionais para os anos inter-censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Óbitos
Os registros dos óbitos por câncer de cólon e reto foram obtidos a partir do
banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da
Saúde (SIM/MS).
Foram considerados como óbito por câncer de cólon, todos os óbitos
codificados como 153.0 – 153.9 segundo Classificação Internacional de Doenças
– 9a. Revisão (CID-9) no período de 1980 – 1995 e como C18.0 – C18.9 segundo
Classificação Internacional de Doenças – 10a Revisão (CID-10) nos anos de 1996
e 1997, de indivíduos de ambos os sexos, residentes nas capitais dos estados
brasileiros.
Foram considerados como óbito por câncer de reto, todos aqueles
codificados como 154.0 e 154.1 segundo a 9a. Revisão da CID (CID-9) no período
de 1980 – 1995 e como C19 e C20 segundo a 10a Revisão da CID (CID-10) nos
anos de 1996 e 1997, de indivíduos de ambos os sexos, residentes nas capitais
dos estados brasileiros.
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Foram selecionados óbitos por câncer de cólon e reto em ambos os sexos
residentes nas capitais dos estados brasileiros, com exceção de Palmas
(Tocantins), no período de 1980 - 1997.
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para fins de análise, os dados de mortalidade da população em estudo
foram agrupados em 7 faixas etárias (< 20 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49
anos, 50-59 anos, 60-69 anos e 70 anos ou mais), e em períodos de tempo de
1980-1982, 1983-1985, 1986-1988, 1989-1991, 1992-1994, 1995-1997.
Uma análise alternativa foi realizada agrupando os dados de mortalidade
em duas faixas etárias (< 60 anos e 60 anos ou mais), para ambos os sexos.
As taxas de mortalidade para a neoplasia de cólon e/ou reto foram
calculadas para todas as capitais e também para as regiões brasileiras segundo
suas capitais.
Os dados por estas duas localizações foram também agrupados para uma
análise conjunta do câncer de cólon e reto.
Taxas de Mortalidade
As taxas de mortalidade por câncer de cólon e reto foram padronizadas por
idade, utilizando como padrão de referência a população mundial preconizada
pelo IARC – OMS (Seigi, 1964).
Taxa de Mortalidade por Sexo e Faixa Etária
Foram calculadas as taxa de mortalidade específicas por sexo e faixa etária
por câncer de cólon e/ou reto.
Razão de Taxas de Mortalidade Padronizadas
Foram calculadas as razões de taxas entre as neoplasias (câncer de cólon
e reto), entre as capitais, entre faixas etárias, entre sexos (masculino e feminino) e
entre períodos de tempo.
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Percentual Médio Anual de Variação da Taxa de Mortalidade Padronizada
Foi calculado o percentual médio anual de variação das taxas de
mortalidade padronizadas para câncer de cólon e/ou reto, nas regiões e capitais
brasileiras por sexo e faixa etária (Coleman et al, 1993a - IARC).
A fórmula utilizada para o cálculo foi: [(T2/T1) 1/y2-y1 –1] x 100 onde:
T2 = taxa de mortalidade padronizada por câncer de cólon e/ou reto no período
final da série
T1 = taxa de mortalidade padronizada por câncer de cólon e/ou reto no período
inicial da série
y2 = ano no final da série
y1 = ano no início da série
Para a análise estatística foi utilizado o software Excel 2000.
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RESULTADOS
A análise da mortalidade por neoplasia de cólon/reto mostrou as maiores
taxas na região Sul, com um aumento da magnitude destas entre o primeiro e o
último período do estudo; a região Sudeste também apresentou taxas elevadas,
variando entre 8,03 e 9,90 nos triênios 1980/82 e 1995/97, respectivamente.
Essas duas regiões formam um sub-conjunto com taxas mais elevadas.
A região Centro Oeste apresentou um padrão mais próximo ao das regiões
Norte e Nordeste no início da série, tendendo a se aproximar das regiões Sul e
Sudeste no final do período analisado.
As taxas das regiões Sul e Sudeste no início da série (1980-82) eram 2,5
vezes maiores que as das regiões Norte e Nordeste (Tabela e Gráfico 1).

Tabela 1: Taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de cólon/reto,
nas regiões brasileiras, segundo suas capitais, período 1980 - 1997.
Regiões /
1980/82 1983/85 1986/88 1989/91 1992/94 1995/97
Períodos
Sul
9,76
9,07
9,46
10,13
10,22
10,71
Sudeste
8,37
8,03
8,17
8,19
8,82
9,90
Centro Oeste
5,38
4,45
5,11
5,52
5,83
7,16
Norte
3,95
5,41
4,51
4,14
4,25
4,63
Nordeste
5,24
4,78
4,69
4,36
4,62
4,94

Gráfico 1: Taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de cólon/reto, nas
regiões brasileiras, segundo suas capitais, período 1980 – 1997.
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Quando comparamos as capitais da região Sul, observamos que em Porto
Alegre as taxas de mortalidade para neoplasia de cólon/reto foram as mais
elevadas, durante todo o período. As taxas de Curitiba e Florianópolis foram
também elevadas variando entre 7,55 e 9,92 (Tabela 2).
Na região Sudeste, o Rio de Janeiro era a capital que registrava as taxas
mais elevadas até o período 1986/88. Nos períodos seguintes, São Paulo
apresentou as taxas mais elevadas, com valores variando entre 10,83 no período
1995/97 e 8,48 no período 1989/85. Em Belo Horizonte, as taxas foram um pouco
mais reduzidas, variando entre 6,59 no período 1992-1994 e 5,56 no período
1986-1988. Em Vitória, entre o primeiro e último triênio analisado houve uma
duplicação das taxas de cólon/reto (Tabela 2).
Na região Centro Oeste, Brasília, Goiânia e Campo Grande apresentaram
um padrão similar ao longo do período. Cuiabá, que mostrava coeficiente de 2,59
em 1980/82, apresentou taxas com maior magnitude ao longo da série, atingindo,
entre 1995-97, valores de taxas intermediárias, bastante próximos aos das demais
capitais da região analisada (Tabela 2).
Na região Norte, com exceção de Belém e Manaus, as demais capitais
apresentaram taxas de mortalidade bastante heterogêneas entre 1980 – 1997.
Belém caracterizou-se por apresentar taxas intermediárias, similares as
observadas na região Centro Oeste, enquanto em Manaus observamos taxas
menores (Tabela 2).
O comportamento das taxas das capitais da região Nordeste pode ser
configurado em dois grupos: um primeiro, formado por Salvador, Recife, Natal,
Fortaleza e São Luís, cidades que apresentaram taxas variando entre 3,01 e 6,50,
e um segundo grupo, formado por Aracaju, Maceió, João Pessoa e Teresina, com
taxas menores, variando entre 1,29 e 4,95.
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Tabela 2: Taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de cólon/reto,
nas capitais brasileiras, período 1980 – 1997.
83-85
86-88
89-91
92-94
95-97
Capitais / Períodos 80-82
Porto Alegre
Curitiba
Florianópolis
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Vitória
Cuiabá
Campo Grande
Goiânia
Brasília
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Porto Velho
Belém
Macapá
Salvador
Aracaju
Recife
Maceió
João Pessoa
Natal
Fortaleza
Teresina
São Luis

10,47
9,05
7,93
8,23
9,06
6,36
5,98
2,59
6,09
5,32
6,06
4,67
2,30
1,68
1,72
5,30
2,03
7,00
3,78
5,52
4,23
2,33
5,97
5,30
1,29
5,32

9,85
8,28
7,55
7,56
9,04
6,24
8,10
3,77
3,02
5,91
4,08
1,64
4,87
1,38
3,42
6,78
4,93
7,07
3,76
4,74
2,11
4,46
5,31
3,14
4,16
6,06

10,29
8,54
7,80
7,94
9,11
5,56
7,33
4,67
5,08
4,58
5,81
2,99
4,12
0,00
2,01
5,71
2,67
6,70
2,78
4,42
3,32
3,45
5,40
4,10
3,30
4,88

10,82
9,65
7,73
8,48
8,28
6,40
8,11
3,86
6,20
4,83
6,18
1,67
4,28
1,42
3,31
4,86
2,55
6,56
3,66
4,85
2,98
3,29
4,32
3,56
2,24
3,01

10,80
9,92
8,06
9,40
8,71
6,59
7,39
5,71
6,83
4,88
6,17
3,55
3,92
6,64
2,24
4,83
2,93
5,69
4,95
5,66
3,67
3,91
4,35
3,49
3,86
4,18

11,85
9,41
9,72
10,83
9,58
6,31
11,77
6,09
7,87
7,22
7,13
1,58
4,42
1,24
1,93
6,29
1,81
6,85
4,26
6,50
2,55
3,10
5,30
3,93
2,80
3,99

Com exceção de Belo Horizonte, as demais capitais das regiões Sul e
Sudeste apresentaram taxas mais elevadas para o sexo masculino nos dois
períodos analisados. Na região Centro-Oeste, verificamos que, nos últimos anos,
as razões homem/mulher se aproximaram daquelas observadas nas capitais do
Sul e Sudeste. As taxas das capitais do Norte e Nordeste não apresentaram um
comportamento estável (Tabela 3).
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Tabela 3: Razão das taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de
cólon/reto por sexo, nas capitais brasileiras, período 1980/82 e 1995/97.
Capitais
Tx. Mortalidade
Razão
Tx. Mortalidade
Razão
1980/82
M/F
1995/97
M/F
Masc.
Fem.
Masc.
Fem.
Porto Alegre
10,51
10,40
1,01
13,29
10,37
1,28
Curitiba
9,23
8,98
1,03
10,09
8,40
1,20
Florianópolis
10,36
6,03
1,72
10,41
8,86
1,18
São Paulo
8,82
7,81
1,13
11,51
10,08
1,14
Rio de Janeiro
9,74
8,55
1,14
10,32
8,80
1,17
Belo Horizonte
5,72
6,85
0,84
6,44
5,94
1,08
Vitória
5,91
5,81
1,02
11,47
11,38
1,01
Cuiabá
3,03
2,08
1,45
6,19
5,87
1,06
Campo Grande
3,54
8,59
0,41
8,64
6,70
1,29
Goiânia
5,92
4,79
1,24
6,91
6,97
0,99
Brasília
7,11
5,34
1,33
7,93
6,05
1,31
Rio Branco
4,10
5,05
0,81
1,70
1,31
1,29
Manaus
0,73
3,60
0,20
3,10
5,33
0,58
Boa Vista
2,94
0,00
0,00
2,31
0,00
Porto Velho
3,32
0,00
0,60
3,19
0,19
Belém
5,64
5,25
1,08
5,90
6,73
0,88
Macapá
2,30
1,64
1,40
0,50
2,86
0,17
Salvador
7,99
6,46
1,24
6,79
6,66
1,02
Aracaju
3,87
3,75
1,03
4,21
4,09
1,03
Recife
4,95
5,10
0,97
4,14
6,98
0,59
Maceió
2,82
2,91
0,97
1,99
2,86
0,70
João Pessoa
1,49
2,98
0,50
3,99
2,41
1,66
Natal
6,25
5,66
1,10
7,26
3,64
1,99
Fortaleza
5,18
5,37
0,97
3,63
3,96
0,92
Teresina
1,89
0,91
2,08
2,50
2,82
0,89
São Luis
4,60
6,01
0,76
4,25
3,64
1,17

A análise da tendência das taxas de mortalidade para câncer de cólon/reto
nas capitais das regiões brasileiras, mostrou um incremento nos dois períodos
analisados (1980-1989 e 1990-1997), excetuando-se a região Nordeste, entre
1980-1989. O percentual de incremento anual foi marcadamente superior no
segundo período (2,82% a 5,12%) para todas as regiões, com exceção da Sul.
Considerando a série 1980-1997, observa-se uma variação do percentual de
incremento anual entre 0,71% para a região Nordeste e 3,62% na Centro Oeste
(Tabela 4). A região Centro Oeste apresentou o maior percentual de incremento
em ambos os períodos.
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Tabela 4: Percentual médio anual de variação das taxas de mortalidade por
neoplasia de cólon/reto, nas regiões brasileiras, período de 1980 – 1997.
Período/Região
Sul
Sudeste
Centro
Norte
Nordeste
Oeste
1980 – 1989
2,09
1,51
2,87
0,55
-0,82
1990 – 1997
1,76
3,85
5,12
3,00
2,82
1980 – 1997
1,83
2,38
3,62
1,52
0,71

Em todo o período de estudo, as regiões brasileiras apresentaram taxas de
mortalidade de câncer de cólon/reto segundo faixa etária com valores mais
elevados nos grupos etários de 60 – 69 anos e 70 anos ou mais. Para todas as
faixas etárias, as maiores magnitudes das taxas foram observadas nas regiões Sul
e Sudeste, variando entre 0,12 no grupo etário menor de 30 anos e 128,66 na
faixa 70 anos ou mais. As regiões Norte e Nordeste apresentaram taxas de
mortalidade cerca de 2 vezes menores quando comparadas com a Sul em todas
as faixas. No período analisado, os grupos etários 40-49 e 50-59 anos das regiões
Centro Oeste e Sudeste apresentaram um aumento das taxas de mortalidade
(Gráficos 2,3,4,5 e 6).
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Gráficos 2, 3, 4, 5 e 6: Taxas de mortalidade por neoplasia de cólon/reto,
segundo faixa etária, nas regiões brasileiras, períodos 1980/82, 1989/91 e
1995/97.
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A análise das taxas de mortalidade padronizadas segundo a idade por
neoplasia de cólon nas regiões do Brasil mostrou um padrão similar ao observado
quando analisamos os tumores de cólon e reto de forma conjunta. A comparação
das taxas de mortalidade padronizadas de câncer de reto, nas regiões Sul e
Sudeste, evidenciou que a primeira apresentava, nos triênios 1980/82 e 1989/91,
taxas mais elevadas, enquanto no último período, foram registradas taxas
menores do que as do Sudeste. A análise da razão de taxas Cólon/Reto para as
diferentes regiões mostrou uma variação de 1,45 a 2,69. As regiões Sul e Sudeste
apresentaram uma elevação dessa razão no último triênio (Tabela 5).

Tabela 5: Taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de cólon e
neoplasia de reto e razão de taxas, nas regiões brasileiras, períodos 1980/82,
1989/91 e 1995/97.
1980/82
1989/91
1995/97
Região/Período
Câncer de Cólon
Sul
Sudeste
Centro Oeste
Norte
Nordeste
Câncer de Reto
Sul
Sudeste
Centro Oeste
Norte
Nordeste
Razão Cólon/Reto
Sul
Sudeste
Centro Oeste
Norte
Nordeste

6,36
5,41
3,19
2,35
3,35

6,99
5,50
3,79
2,67
2,89

7,80
6,75
4,40
2,86
3,26

3,40
2,96
2,19
1,59
1,89

3,13
2,68
1,73
1,47
1,47

2,90
3,14
2,76
1,77
1,68

1,87
1,83
1,45
1,48
1,77

2,23
2,05
2,20
1,81
1,97

2,69
2,15
1,60
1,61
1,93

O comportamento das taxas de mortalidade por neoplasia de cólon nas
capitais brasileiras é bastante similar ao padrão observado para a neoplasia de
cólon/reto, conforme pode ser visualizado na tabela 6.
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Tabela 6: Taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de cólon, nas
capitais brasileiras, período 1980 – 1997.
1980/82 1983/85 1986/88 1989/91 1992/94 1995/97
Capital/Período
Porto Alegre
Curitiba
Florianópolis
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Vitória
Cuiabá
Campo Grande
Goiânia
Brasília
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Porto Velho
Belém
Macapá
Salvador
Aracaju
Recife
Maceió
João Pessoa
Natal
Fortaleza
Teresina
São Luis

7,12
5,47
4,96
5,33
5,85
4,25
3,09
1,36
4,75
3,06
3,20
2,96
0,59
1,68
1,02
3,55
1,18
4,97
2,18
3,37
2,07
1,27
4,10
3,30
0,64
3,48

6,51
5,40
4,07
4,79
6,14
4,37
5,81
1,80
2,19
2,90
2,19
1,09
2,16
0,00
2,88
4,50
1,55
4,44
2,38
2,99
1,06
2,53
3,80
1,88
2,62
3,45

7,37
5,32
4,61
5,27
5,99
3,99
5,01
1,85
2,98
2,15
3,86
1,30
1,29
0,00
1,66
3,33
1,95
4,41
1,36
2,92
1,53
1,60
3,38
2,64
2,03
2,75

7,58
6,59
4,96
5,69
5,59
4,44
4,01
2,08
4,11
3,52
4,28
0,73
2,51
1,42
3,03
3,26
0,78
4,90
1,49
3,18
1,77
1,93
3,52
2,13
1,48
1,34

8,14
6,71
5,51
6,37
6,10
4,24
4,84
3,75
4,52
2,87
3,79
1,99
2,46
5,55
1,24
2,84
0,89
4,06
2,91
4,04
1,82
2,16
2,84
2,05
1,89
1,96

8,83
6,74
6,30
7,76
6,50
4,24
8,37
3,74
5,72
4,24
4,13
0,90
2,55
1,24
1,28
3,94
1,30
4,95
3,03
4,58
1,42
1,75
3,75
2,37
1,34
1,56

A análise das taxas de mortalidade para câncer de reto mostrou que essas
têm magnitudes cerca de 2 vezes menores do que as de neoplasia de cólon, nas
capitais das regiões Sul e Sudeste, em todo o período de estudo. Na região
Centro Oeste, observa-se padrão similar, embora apenas para os três últimos
triênios,

enquanto

nas

regiões

Norte

e

Nordeste

heterogeneidade nos valores das taxas (Tabela 7 e 8).
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Tabela 7: Taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de reto, nas
capitais brasileiras, período 1980 – 1997.
1980/82 1983/85 1986/88 1989/91 1992/94 1995/97
Capital/Período
Porto Alegre
Curitiba
Florianópolis
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Vitória
Cuiabá
Campo Grande
Goiânia
Brasília
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Porto Velho
Belém
Macapá
Salvador
Aracaju
Recife
Maceió
João Pessoa
Natal
Fortaleza
Teresina
São Luis

3,35
3,58
2,97
2,91
3,22
2,11
2,89
1,22
1,34
2,26
2,86
1,71
1,70
0,00
0,70
1,75
0,85
2,03
1,60
2,15
2,16
1,06
1,87
2,01
0,64
1,83

3,34
2,88
3,48
2,77
2,90
1,87
2,28
1,97
0,83
3,01
1,89
0,55
2,71
1,38
0,54
2,28
3,38
2,63
1,39
1,75
1,05
1,93
1,51
1,26
1,54
2,61

2,92
3,22
3,18
2,68
3,13
1,58
2,33
2,82
2,10
2,44
1,95
1,69
2,83
0,00
0,35
2,38
0,72
2,29
1,43
1,51
1,79
1,85
2,02
1,47
1,27
2,13
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3,24
3,06
2,78
2,79
2,69
1,96
4,10
1,78
2,09
1,31
1,90
0,94
1,77
0,00
0,28
1,59
1,77
1,66
2,17
1,67
1,21
1,35
0,80
1,42
0,77
1,67

2,65
3,22
2,55
3,03
2,62
2,35
2,56
1,97
2,31
2,02
2,38
1,56
1,46
1,09
1,00
1,99
2,04
1,62
2,04
1,62
1,84
1,75
1,50
1,44
1,97
2,22

3,02
2,67
3,42
3,41
3,08
2,07
3,41
2,35
2,16
2,97
3,00
0,68
1,88
0,00
0,65
2,35
0,51
1,90
1,23
1,92
1,13
1,35
1,55
1,56
1,46
2,43

Tabela 8: Razão de taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de
cólon e neoplasia de reto, nas capitais brasileiras, período 1980 – 1997.
1980/82 1983/85 1986/88 1989/91 1992/94 1995/97
Capital/Período
Porto Alegre
Curitiba
Florianópolis
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Vitória
Cuiabá
Campo Grande
Goiânia
Brasília
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Porto Velho
Belém
Macapá
Salvador
Aracaju
Recife
Maceió
João Pessoa
Natal
Fortaleza
Teresina
São Luis

2,12
1,53
1,67
1,83
1,82
2,02
1,07
1,12
3,53
1,35
1,12
1,73
0,35
--1,46
2,02
1,39
2,45
1,36
1,57
0,96
1,21
2,18
1,64
1,00
1,90

1,95
1,88
1,17
1,73
2,12
2,34
2,54
0,91
2,63
0,96
1,16
2,00
0,80
0,00
5,30
1,97
0,46
1,69
1,71
1,71
1,01
1,31
2,51
1,49
1,71
1,32

2,52
1,65
1,45
1,97
1,91
2,53
2,15
0,66
1,42
0,88
1,98
0,77
0,45
--4,71
1,40
2,72
1,92
0,95
1,94
0,86
0,87
1,67
1,80
1,60
1,29

2,34
2,15
1,78
2,04
2,08
2,27
0,98
1,16
1,97
2,68
2,26
0,78
1,42
--10,82
2,05
0,44
2,96
0,69
1,90
1,47
1,43
4,41
1,50
1,93
0,81

3,07
2,08
2,16
2,10
2,33
1,80
1,89
1,90
1,95
1,42
1,59
1,27
1,68
5,08
1,25
1,43
0,44
2,51
1,43
2,49
0,99
1,24
1,89
1,43
0,96
0,88

2,92
2,52
1,84
2,27
2,11
2,06
2,46
1,59
2,65
1,43
1,38
1,34
1,36
--1,97
1,67
2,53
2,61
2,45
2,39
1,25
1,30
2,42
1,52
0,92
0,64

Tabela 9: Percentual médio anual de variação das taxas de mortalidade por
neoplasia de cólon, nas regiões brasileiras, período de 1980 – 1997.
Período/Região
Sul
Sudeste
Centro
Norte
Nordeste
Oeste
1980 – 1989
2,85
2,02
4,09
1,60
-0,37
1990 – 1997
2,56
4,11
3,59
2,52
2,63
1980 – 1997
2,56
2,75
3,64
1,88
0,88
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Da mesma forma que para as neoplasias de cólon/reto em conjunto, a
análise isolada da tendência das taxas de mortalidade para câncer de cólon
mostrou um incremento nos dois períodos, exceto na região Nordeste entre 19801989. As regiões Sudeste, Norte e Nordeste apresentaram um percentual de
incremento maior no segundo período analisado, enquanto o Sul e o Centro Oeste
apresentaram comportamento inverso. As regiões Centro Oeste e Nordeste
apresentaram o maior (3,64%) e menor (0,88%) percentuais de incremento anual,
respectivamente, considerando o período 1980 - 1997 (Tabela 9).

Tabela 10: Percentual médio anual de variação das taxas de mortalidade
por neoplasia de cólon segundo o sexo, nas regiões sul e sudeste, período de
1980 – 1997.
Sul
Sudeste
Período/Região
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
1980 - 1989
3,34
2,47
1,97
2,04
1990 - 1997
3,05
2,28
4,59
4,02
1980 - 1997
3,02
2,25
2,92
2,73

A tabela 10 mostra que, em todo o período analisado, a região Sul
apresentou uma tendência de aumento das taxas de mortalidade para câncer de
cólon em ambos os sexos, sendo que o maior incremento foi observado no sexo
masculino. Na região Sudeste, para ambos os sexos, o percentual de incremento
anual foi marcadamente superior no período 1990 – 1997, sendo inclusive maior
do que aquele observado na região Sul.

Tabela 11: Percentual médio anual de variação das taxas de mortalidade
por neoplasia de reto, nas regiões brasileiras, período de 1980 - 1997.
Período/Região
Sul
Sudeste
Centro
Norte
Nordeste
Oeste
1980 - 1989
0,59
0,54
0,75
-1,08
-1,64
1990 - 1997
-0,16
3,33
7,88
3,80
3,20
1980 - 1997
0,25
1,65
3,58
0,96
0,42
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Quando analisamos o câncer de reto isoladamente, observamos, no
primeiro período, um incremento nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste e uma
tendência de declínio nas regiões Norte e Nordeste. A análise do segundo período
mostrou incremento na maioria das regiões, exceto no Sul. Na região Centro
Oeste, o percentual de incremento anual atingiu 7,88% naquele período (Tabela
11).

Tabela 12: Percentual médio anual de variação das taxas de mortalidade
por neoplasia de cólon/reto, cólon e reto, em algumas capitais das regiões sul e
sudeste, período de 1980 – 1997.
Período/
Porto Alegre
Curitiba
São Paulo
Rio de
Capitais
Janeiro
Câncer de Cólon/Reto
1980 – 1989
2,11
2,67
1,96
0,81
1990 – 1997
2,57
0,44
4,66
3,10
1980 – 1997
2,18
1,59
2,95
1,70
Câncer de Cólon
1980 – 1989
2,55
4,16
2,44
1,40
1990 – 1997
3,54
1,12
4,98
3,22
1980 – 1997
2,80
2,65
3,33
2,06
Câncer de Reto
1980 – 1989
1,17
0,07
1,06
-0,31
1990 – 1997
0,08
-1,10
3,99
2,84
1980 – 1997
0,65
-0,42
2,19
1,00

A análise da tendência da mortalidade em algumas capitais das regiões Sul
e Sudeste mostrou um crescimento do câncer de cólon/reto nos dois períodos em
todas as capitais. Os maiores incrementos foram observados entre 1990 - 1997,
exceto em Curitiba. Na série 1980 – 1997, São Paulo apresentou o maior
percentual de aumento das taxas de mortalidade (2,95%) (Tabela 12).
A análise da tendência da mortalidade por câncer de cólon separadamente,
mostrou um comportamento semelhante ao observado para o câncer de
cólon/reto, sendo que em todos os períodos e capitais o percentual de aumento
das taxas dessa neoplasia foi maior do que o verificado na análise conjunta
(Tabela 12).
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Já o câncer de reto mostrou um comportamento diferente, com tendência
de declínio das taxas de mortalidade em Curitiba (1990 – 1997) e Rio de Janeiro
(1980 – 1989). Todas as capitais apresentaram uma tendência de incremento das
taxas de mortalidade para câncer de reto menor do que as verificadas para cólon
e cólon/reto. Em Curitiba foi observada uma tendência de declínio da taxa de
câncer de reto no período de estudo (Tabela 12).

Tabela 13: Taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de cólon e
neoplasia de reto segundo sexo, na região sul, período 1980 - 1997.
1980/82 1983/85 1986/88 1989/91 1992/94 1995/97
Capital/Período
Câncer de Cólon
Porto Alegre
Masculino
Feminino
Curitiba
Masculino
Feminino
Florianópolis
Masculino
Feminino
Câncer de Reto
Porto Alegre
Masculino
Feminino
Curitiba
Masculino
Feminino
Florianópolis
Masculino
Feminino

6,87
7,14

6,36
6,69

6,72
7,85

8,13
7,35

8,66
7,96

10,07
7,60

5,73
5,33

6,19
4,78

5,90
4,92

6,87
6,24

6,62
6,78

7,08
6,12

7,16
3,46

3,66
4,42

5,14
4,05

7,27
3,46

6,55
4,74

7,26
5,91

3,64
3,26

3,49
3,31

3,37
2,64

4,11
2,70

3,30
2,38

3,22
2,77

3,50
3,65

3,32
2,61

3,83
2,75

4,20
2,30

3,93
2,65

3,00
2,28

3,20
2,57

2,49
4,27

4,58
1,94

2,09
3,25

2,67
2,47

3,88
2,95
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Tabela 14: Taxas de mortalidade padronizadas por neoplasia de cólon e
neoplasia de reto segundo sexo, na região sudeste, período 1980 – 1997.
1980/82 1983/85 1986/88 1989/91 1992/94 1995/97
Capital/Período
Câncer de Cólon
São Paulo
Masculino
Feminino
Rio de Janeiro
Masculino
Feminino
Belo Horizonte
Masculino
Feminino
Vitória
Masculino
Feminino
Câncer de Reto
São Paulo
Masculino
Feminino
Rio de Janeiro
Masculino
Feminino
Belo Horizonte
Masculino
Feminino
Vitória
Masculino
Feminino

5,61
5,13

4,93
4,69

5,86
4,85

5,92
5,51

7,20
5,79

7,76
6,97

6,22
5,61

6,26
6,08

6,72
5,54

5,78
5,46

6,60
5,75

6,93
6,02

3,33
4,86

4,21
4,37

3,82
4,07

4,70
4,32

4,72
3,92

3,99
4,24

2,65
3,36

4,42
6,89

3,57
5,77

2,26
5,23

6,21
3,95

8,16
8,14

3,21
2,68

3,33
2,37

3,27
2,25

3,37
2,36

3,71
2,53

3,75
3,11

3,52
2,94

2,97
2,86

3,65
2,81

3,09
2,43

3,12
2,31

3,39
2,78

2,39
1,99

1,94
1,84

1,70
1,52

2,29
1,76

2,24
2,39

2,45
1,70

3,26
2,45

1,88
2,67

2,67
2,06

3,71
4,36

3,23
2,22

3,31
3,23

Quando comparamos as taxas de mortalidade por câncer de cólon entre os
sexos, observamos que a maioria das capitais das regiões Sul e Sudeste
apresentaram taxas mais elevadas para o sexo masculino. Em Porto Alegre, o
sexo feminino apresentou taxas mais elevadas de câncer de cólon nos períodos
iniciais, seguindo-se uma inversão desse comportamento a partir de 1989/91. Em
relação à mortalidade

segundo sexo por neoplasia de reto, observamos um

comportamento semelhante (Tabelas 13 e 14).
A análise das taxas de mortalidade por câncer de cólon no sexo masculino,
segundo faixa etária, mostrou um aumento das magnitudes em Porto Alegre e
São Paulo, sendo que o maior incremento ocorreu na faixa etária de 70 anos ou
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mais. O Rio de Janeiro, nesta faixa etária, apresentava taxas mais elevadas que
as duas capitais citadas no início da série, e manteve esses valores no mesmo
patamar. As outras faixas etárias nas três capitais analisadas apresentaram uma
tendência de aumento (Gráficos 7, 8 e 9).
Gráficos 7, 8 e 9: Taxas de mortalidade por neoplasia de cólon, segundo
faixa etária, sexo masculino, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, período
1980 – 1997.
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O sexo feminino mostrou na faixa etária de 70 anos ou mais, magnitudes
mais elevadas nas taxas de Porto Alegre. Observou-se um incremento dessas
taxas ao longo do período, tanto em Porto Alegre como em São Paulo, e uma
manutenção dos valores no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, na faixa etária 60-69
anos, registrou-se durante a série um incremento das taxas com um subseqüente
declínio (Gráficos 10, 11 e 12).
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Gráficos 10, 11 e 12: Taxas de mortalidade por neoplasia de cólon,
segundo faixa etária, sexo feminino, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro,
período 1980 – 1997.

Porto Alegre

120
100
80
60
40
20
0

50-59
60-69
70>
8082

8385

8688

8991

9294

São Paulo

120
100
80
60
40
20
0

9597

50-59
60-69
70>
8082

8385

8688

8991

9294

9597

Rio de Janeiro

120
100
80
60
40
20
0

50-59
60-69
70>
8082

8385

8688

8991

9294

9597

Os gráficos 13, 14, 15 e 16 mostram o padrão observado para as taxas de
mortalidade por câncer de cólon no sexo masculino e feminino segundo a faixa
etária em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Podemos observar que as magnitudes
das taxas de mortalidade são maiores a partir dos 60 anos, independentemente do
sexo. No grupo etário abaixo de 60 anos, as taxas de mortalidade são mais
elevadas no sexo feminino, enquanto no grupo de 60 anos ou mais são maiores
no masculino.
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Gráficos 13 e 14: Taxas de mortalidade por neoplasia de cólon, segundo
sexo, na faixa etária abaixo de 60 anos, Porto Alegre e Rio de Janeiro, período
1980 – 1997.
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Gráficos 15 e 16: Taxas de mortalidade por neoplasia de cólon, segundo
sexo, na faixa etária 60 anos ou mais, Porto Alegre e Rio de Janeiro, período 1980
– 1997.
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DISCUSSÃO
O presente estudo constatou diferenças marcantes nas taxas de
mortalidade padronizadas por câncer de cólon/reto quando comparou as regiões
brasileiras, segundo suas capitais, no período de 1980 – 1997. Observamos as
maiores taxas de mortalidade na região Sul, seguida pela região Sudeste; taxas
intermediárias na região Centro Oeste e taxas menores nas regiões Norte e
Nordeste. Estes achados estão em concordância com os de Faraldo e
colaboradores (1993/94), que consideraram as neoplasias de cólon e de reto
como um dos principais indicadores discriminantes da hetereogeneidade, entre as
doenças que apresentaram maiores variações entre os Estados e regiões
brasileiras. Os autores, analisando o período 1980-1985, também evidenciaram
taxas de mortalidade mais elevadas nos estados das regiões Sul e Sudeste, em
especial Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
As diferenças regionais e raciais das taxas de mortalidade por câncer de
cólon/reto têm sido ressaltadas por diferentes autores (Horm et al, 1996;
Schottenfeld & Winawer, 1996; Castro et al, 1997). Essa heterogeneidade pode
estar

influenciada

por

hábitos

culturais,

hábitos

alimentares,

diferenças

socioeconômicas e de estilo de vida. Outros aspectos relevantes a serem
considerados são o acesso aos serviços de saúde, a qualidade do atendimento
hospitalar e dos serviços de prevenção (Schottenfeld & Winawer, 1996).
Horm e colaboradores (1996), em estudo realizado em algumas áreas dos
Estados Unidos, observaram que, embora a população negra apresentasse uma
maior ingestão de frutas e vegetais e menor ingestão de gordura, devido ao
precário acesso aos serviços de saúde e maior demora e dificuldade nos
diagnósticos e tratamentos, registravam taxas de mortalidade elevadas. Os
autores assinalaram que, entre 1977 e 1983, apesar da incidência de neoplasia de
cólon/reto ser inferior entre os homens negros, as taxas de mortalidade eram
equivalentes, quando comparadas com as de homens brancos. Já para o sexo
feminino, a incidência de neoplasia de cólon/reto era semelhante, porém a
mortalidade era maior entre mulheres negras.
No período 1990 - 1995, a American Cancer Society, apontava para o fato
de que homens e mulheres americanos de descendência africana passaram a
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apresentar um maior risco de desenvolver e uma maior probabilidade de morrer
por câncer de cólon/reto, quando comparados com os americanos brancos
(Cancer Facts & Figures, 1999).
Horm e colaboradores (1996), analisando as comunidades de americanos
de origem asiática (chineses, japoneses e filipinos), observaram elevadas taxas de
incidência e mortalidade, atribuídas a mudanças nos hábitos alimentares, já que
estudos de imigrantes, descrevem essas modificações após a migração e adoção
de costumes ocidentais. As taxas de mortalidade padronizadas para câncer de
cólon/reto entre comunidades americanas de Porto Rico (9,3), de hispânicos
(13,2), chineses (17,9), japoneses (16,8) e filipinos (7,9), apresentaram padrões
diferentes, em comparação com brancos americanos (21,4). Segundo os autores,
provavelmente o padrão alimentar e outros fatores ainda desconhecidos podem
ter influenciado essa variação das taxas.
Diversos fatores de risco devem ser levados em consideração no momento
de avaliar as diferenças encontradas entre as regiões e capitais brasileiras, já que
as regiões Sul e Sudeste provavelmente apresentam hábitos de vida que
poderiam aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de cólon/reto como
baixo consumo de fibras, alto teor de lipídios na dieta, fumo, ingestão de álcool,
quando comparado com as regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste.
Apesar das capitais das regiões Sul e Sudeste apresentarem taxas mais
elevadas (Porto Alegre – 9,85 e Rio de Janeiro – 9,04) que as de outras regiões
brasileiras, países como Estados Unidos, Canadá e França apresentaram, no ano
de 1985, taxas de mortalidade até três vezes maiores que os valores observados
no Brasil, no período de 1983 – 1985 (Coleman et al, 1993b). As taxas de Porto
Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, são semelhantes às taxas
observadas em alguns países da América Central e Sul, no mesmo período, como
Porto Rico (14,9 e 9,3, para o sexo masculino e feminino, respectivamente), Chile
(10,9 e 9,9, respectivamente) e Costa Rica (8,7 e 9,5). Belém, Manaus, Salvador e
Recife apresentaram magnitudes de taxas próximas dos valores observados na
Venezuela (5,3 e 6,5).
Apesar do comportamento das razões das taxas de mortalidade para
neoplasia de cólon/reto por sexo nas capitais brasileiras não ser uniforme, o
padrão nacional é similar ao que ocorre no mundo. Na maioria das capitais
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analisadas foram observadas magnitudes de taxas de mortalidade padronizadas
por neoplasia de cólon/reto mais elevadas para o sexo masculino. No período
1995-1997, registrou-se razões de sexo de 1,28 em Porto Alegre e 1,18 em
Florianópolis. Santa Helena (1999) em um estudo realizado em Santa Catarina, no
ano de 1991, também havia verificado um predomínio das taxas de mortalidade
para o sexo masculino com uma razão de 1,20 (IC 0,99 – 1,45).
Horm e colaboradores (1996) também assinalaram diferenças na magnitude
das taxas, quando compararam o sexo masculino com o feminino. Os homens
brancos e negros (25,7 e 25,3/100000, respectivamente) apresentaram taxas de
mortalidade padronizadas mais elevadas do que as mulheres brancas e negras
(18,4 e 20,4/100000 respectivamente), no período de 1977-1983.
Ainda nos Estados Unidos, Schottenfeld e Winawer (1996) relataram que,
entre 1985 e 1989, as taxas de mortalidade padronizadas de neoplasia de
cólon/reto eram maiores em homens negros (27,6), excedendo em 33% a taxa
para mulheres negras (20,8); em relação aos homens e mulheres brancas, foram
assinaladas taxas de mortalidade padronizadas de 24,2 e 16,4/100000,
respectivamente; ou seja, um excedente para os homens de 48%.
Ries e colaboradores (1996), em estudo realizado nos Estados Unidos, no
período de 1987-1991, haviam registrado taxas de mortalidade padronizadas para
câncer de cólon/reto mais elevadas para o sexo masculino do que para o feminino
(23,6 e 16,0/100000, respectivamente). Comparando as taxas apresentadas pela
American Cancer Society, nos Estados Unidos, com os maiores valores
observados entre as capitais brasileiras durante o mesmo período, observamos
que a magnitude das taxas de Porto Alegre é, aproximadamente, 1,8 vez menor
para o sexo masculino e aproximadamente 1,4 vez menor para o sexo feminino
(Cancer Facts & Figures, 1999).
Em todas as regiões brasileiras, observamos uma tendência de aumento
das taxas de mortalidade por câncer de cólon/reto. Este padrão, embora com
diferentes gradientes, foi observado em diversos países (Coleman et al, 1993b;
Ries et al 1996; Tominaga & Kuroishi, 1997).
Coleman e colaboradores (1993b) assinalaram uma tendência de aumento
das taxas de mortalidade por neoplasia de cólon/reto na Noruega (12,7% em
homens e 4,1% em mulheres, a cada 5 anos), Tchecoslováquia (11,2% em
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homens e 7,1% em mulheres), Hungria (12,8% e 4,7%), Polônia (10,0% e 6,7%),
Iugoslávia (14,2% e 8,2%) e Japão (10,7% e 3,9%). Os autores observaram
também uma tendência de decréscimo das taxas na Austrália, Estados Unidos e
Canadá, que poderia ser explicada pelo diagnóstico precoce e um conseqüente
início imediato do tratamento, acarretando um aumento da sobrevida, já que no
mesmo período (1965-1985) foi observado um aumento das taxas de incidência
por neoplasia de cólon/reto.
Segundo Ries e colaboradores (1996), entre 1973 e 1985, nos Estados
Unidos, as taxas de incidência de câncer de cólon/reto, apresentaram uma
tendência de aumento, sendo que, entre 1985 e 1995, essa tendência foi de
declínio; com um decréscimo significativo na década de 90 (-1,4% ao ano durante
1991-1995). Provavelmente, essa redução seria conseqüência do aumento da
prática de screening e remoção de pólipos, prevenindo assim a sua progressão
para câncer. Já as taxas de mortalidade, vêm declinando nos últimos 20 anos;
provavelmente refletindo a tendência de decréscimo das taxas de incidência e o
aumento da sobrevida (Cancer Facts & Figures, 1999; Cress et al, 2000).
Schottenfeld e Winawer (1996) analisaram as taxas de mortalidade de
câncer de cólon/reto nos Estados Unidos, no período de 1973 – 1989 observando
um diferente comportamento da tendência entre as populações branca e negra.
Os autores assinalaram uma tendência de decréscimo para homens (8,5%) e
mulheres (20%) da raça branca, porém um aumento para homens (22,5%) e
mulheres (2,6%) da raça negra. Ries e colaboradores (1996), também nos
Estados Unidos, observaram um declínio das taxas de mortalidade padronizadas
por câncer de cólon/reto na raça branca (11,2% em homens e 23,6% em
mulheres) e um aumento das taxas de mortalidade entre homens (25,1%) e
mulheres (3,8%) negras americanas, entre o período de 1987 - 1991.
Wingo e colaboradores (1998) observaram uma tendência de declínio das
taxas de mortalidade por câncer de cólon/reto nos Estados Unidos (-2.0, com p<
0.05, em brancos entre 1990/95), em ambos os períodos (1973/90 e 1990/95).
Ainda não são bem conhecidas as razões para o decréscimo observado na
magnitude das taxas de incidência (entre 1990-1995) e mortalidade nos Estados
Unidos, o que sugere que além do screening, outros fatores possam estar
envolvidos, como o aumento da remoção de pólipos, os avanços nos protocolos
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de tratamentos (aumento do uso de novas técnicas cirúrgicas e terapias
adjuvantes) e outros fatores como o uso diário de aspirina e terapia de reposição
de estrogênio. Embora tenha ocorrido uma pequena melhora da dieta da
população americana, o aumento da prevalência da obesidade depõe contra a
hipótese de que mudanças no padrão alimentar possam ter contribuído para o
comportamento observado (Wingo et al, 1998; Cress, 2000).
Castro e colaboradores (1997) destacaram magnitudes elevadas e
tendência de incremento das taxas de mortalidade por diversas neoplasias, entre
elas o câncer de cólon, no México. Segundo os autores, esse fenômeno nos
países subdesenvolvidos obedece à falta de um adequado impulso a programas
de prevenção primária para o câncer em geral e falhas importantes de programas
de detecção oportuna para algumas localizações neoplásicas em particular.
Confirmando a importância do diagnóstico precoce, nos Estados Unidos,
Ries e colaboradores (1996) citaram que a taxa de sobrevida por neoplasia de
cólon/reto para cinco anos era de aproximadamente 60%, sendo que esse valor
poderia variar entre 90% e 10%, dependendo do estágio em que a doença fosse
diagnosticada. Esses dados nos mostram a importância do diagnóstico precoce e
imediato início do tratamento com o intuito de aumentar a sobrevida dos pacientes
e conseqüentemente diminuir as taxas de mortalidade.
No estudo atual, observamos as maiores taxas de mortalidade por câncer
de cólon/reto na faixa etária de 70 anos ou mais. As faixas etárias mais jovens
apresentaram valores de taxas insignificantes, quando comparadas com as faixas
etárias mais velhas.
A idade mais avançada é o fator de risco mais importante no
desenvolvimento do câncer de cólon/reto, que aumenta com a idade em ambos os
sexos. Nos Estados Unidos, a incidência é 6 vezes maior entre pessoas com 65
anos ou mais, quando comparadas com indivíduos entre 40-64 anos de idade
(Schottenfeld & Winawer, 1996).
No Brasil, dois estudos descritivos de série de casos hospitalares
ressaltaram percentuais considerados elevados na faixa etária abaixo dos 40 anos
de idade. Resende e colaboradores (1991), acompanharam 120 pacientes
portadores de câncer de cólon, reto e ânus diagnosticados no Hospital Docente
Assistencial do Distrito Federal, entre 1973 e 1989, e observaram que cerca de
75

14% dos casos ocorreram em pessoas até 39 anos (17 casos). Em outro estudo,
realizado no Serviço de Colo-Proctologia do Hospital do Andaraí, no período de
1980 a 1987, também foi assinalada a alta ocorrência de casos de neoplasia de
cólon/reto em pacientes com até 40 anos de idade (9,3%). Foi também observado
que esses pacientes eram diagnosticados quando o tumor já se apresentava em
um estágio avançado, quando comparado com os pacientes com idade mais
elevada. O autor ressalta a importância do diagnóstico precoce e de tratamento
adequado, já que o estágio do tumor é o mais importante fator prognóstico,
independente da idade (Simões et al, 1987).
Schottenfeld e Winawer (1996) analisaram as taxas de mortalidade de
câncer de cólon/reto segundo faixa etária, observando que o declínio entre
brancos americanos ocorreu em todas as faixas de idade, menos na de 80 anos
ou mais. Entre os negros, apenas as mulheres abaixo de 65 anos de idade
mostraram um decréscimo das taxas de mortalidade, que foi mais evidente no
período 1985 – 1989.
Ries e colaboradores (1996) analisaram o câncer de cólon e reto
separadamente, observando que a taxa de incidência para neoplasia de cólon
(34,5) foi 2,5 vezes maior do que a taxa de incidência para neoplasia de reto
(13,8). Em regiões que apresentavam baixa incidência de neoplasia de cólon/reto,
como Índia, Senegal e países da Europa oriental, as taxas de incidência de câncer
de reto excediam as taxas de câncer de cólon (Schottenfeld e Winawer, 1996). Em
nosso estudo, observamos resultados similares, já que as razões entre as taxas
de mortalidade por câncer de cólon e reto apresentaram valores acima da unidade
para a maioria das capitais, sendo que aquelas que apresentavam baixas taxas de
mortalidade para o câncer de cólon/reto, mostravam também magnitudes de taxas
de câncer de reto maiores ou próximas as taxas de mortalidade por câncer de
cólon.
Segundo Schottenfeld e Winawer (1996), a incidência de câncer de cólon
apresenta uma maior variação do que a de câncer de reto, sendo,
respectivamente, de 10 e 6 vezes. O mesmo comportamento, porém com relação
às taxas de mortalidade, foi verificado em nosso estudo, já que a variação entre as
capitais brasileiras para a mortalidade por neoplasia de cólon foi de 9,8 vezes e
para a neoplasia de reto de 6,7, no período 1995-1997.
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Analisando apenas o câncer de cólon, nosso estudo mostrou que taxas de
mortalidade por esta neoplasia são mais elevadas nas regiões Sul e Sudeste, que
são as que apresentam maior nível socioeconômico no país. Schottenfeld e
Winawer (1996) e Muir e Nectoux (1996) assinalaram que o câncer de cólon é
mais comum em populações economicamente mais desenvolvidas e que
apresentam padrões de vida ocidentais. As menores magnitudes das taxas foram
observadas nas capitais das regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste, que
apresentam nível socioeconômico menos elevado e uma maior concentração de
áreas rurais.
Reis (2001), estudando a relação entre câncer de cólon e inserção
socioeconômica na cidade de São Paulo, observou que a área de melhor inserção
apresentou as mais elevadas taxas de mortalidade por câncer de cólon, quando
comparada com as demais áreas, em ambos os sexos, e em quase todas as
faixas etárias. O autor também constatou uma tendência de aumento da
magnitude dessa mortalidade, estatisticamente significativa, em direção às áreas
de melhor inserção socioeconômica.
Embora os valores das taxas de mortalidade das capitais brasileiras sejam
inferiores aos observados tanto em Montevidéu como na área rural do Uruguai,
verifica-se uma semelhança no comportamento das taxas nesses dois países.
Balbi e colaboradores (1993) evidenciaram diferenças importantes entre as taxas
de mortalidade por câncer de cólon entre Montevidéu e o interior do país, com a
população daquela cidade apresentando um perfil epidemiológico semelhante ao
observado em países desenvolvidos, com taxas de mortalidade elevadas para o
câncer de cólon, enquanto a população do interior do país apresentava perfil
similar ao de países em desenvolvimento. Os homens e mulheres residentes em
Montevidéu apresentaram um risco relativo ajustado por idade para a mortalidade
por câncer de cólon de 1,48 (IC 95% 1,36 – 1,62) e 1,01 (IC 95% 0,93 – 1,09),
respectivamente. Os autores associaram esse maior risco na área urbana ao
maior nível socioeconômico, em relação aos indivíduos residentes de áreas rurais.
Em nosso estudo observamos um incremento das taxas de mortalidade
padronizadas por câncer de cólon em todas as regiões brasileiras, sendo esse
mais acentuado na região Centro Oeste. Em concordância com esses achados,
Pinto e Curi (1991) e Faraldo e colaboradores (1993/94) assinalaram, no Brasil,
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crescimento da taxa de mortalidade por câncer de cólon, no período de 19801985. Essa região foi alvo de intensa migração na década de 80, principalmente
de indivíduos originários das regiões Sul e Sudeste do país, o que poderia ter
contribuído para o incremento acentuado dessas taxas.
Jiménez & Ahumada (2001) em estudo realizado na província de Santa Fé,
Argentina, observaram que os tumores de cólon, reto e ânus apresentaram uma
elevação das suas taxas de mortalidade entre os períodos 1985 – 1987
(17,2/100.000) e 1995 – 1997 (19,1/100.000), embora os resultados não tenham
sido estatisticamente significativos (χ2=0,11; p=0,74).
Cress e colaboradores (2000) analisaram as taxas de mortalidade por
câncer de cólon na Califórnia, no período de 1988 – 1996, e observaram um
diferente comportamento da tendência. Segundo os autores, o percentual médio
anual de variação da taxa de mortalidade padronizada foi de – 1,7 (p valor < 0,01).
Nas regiões Sul e Sudeste, observamos uma tendência de incremento das
taxas de mortalidade padronizadas por essa neoplasia em ambos os sexos, porém
maior no sexo masculino.
Castro e colaboradores (1997) também observaram um incremento das
taxas de mortalidade por câncer de cólon no México, em ambos os sexos, sendo
que nas mulheres, o câncer de cólon apresentou uma das maiores variações,
quando comparado com as demais neoplasias analisadas.
Jiménez & Ahumada (2001) observaram taxas de mortalidade por neoplasia
de cólon maiores nos homens quando comparados com mulheres; registrando
taxas de 18,9 e 15,5 no período 1985 – 1987 e de 20,9 e 17,5 no período 1995 –
1997, respectivamente.
Em nosso estudo, com exceção de Belo Horizonte, as demais capitais das
regiões Sul e Sudeste apresentaram taxas de mortalidade por neoplasia de cólon
maiores no sexo masculino, no período de 1995/97.
Quando comparamos, nas regiões brasileiras, as taxas de mortalidade por
câncer de cólon entre as faixas etárias, observamos que os grupos etários 40-49 e
50-59 anos das regiões Sudeste e Centro Oeste apresentaram um aumento das
taxas, no período 1980 - 1997. Na década de oitenta, em Porto Alegre, Koifman
(1995) verificou um aumento superior a 25% nas taxas de incidência
padronizadas, no grupo etário de 45 a 64 anos, em ambos os sexos.
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Porto Alegre e Rio de Janeiro apresentaram taxas de mortalidade por
câncer de cólon mais elevadas na faixa etária abaixo de 60 anos, e taxas mais
baixas, na faixa etária de 60 anos ou mais para o sexo feminino, quando
comparado com o sexo masculino. Muir e Nectoux (1996) observaram o mesmo
comportamento em diversos países analisados.
Em relação à mortalidade por câncer de reto, observamos que as maiores
magnitudes de taxas ocorreram nas capitais das regiões Sul e Sudeste. As taxas
mais elevadas foram observadas em Florianópolis, São Paulo e Vitória, seguidas
por Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Pinto e Curi (1991) e Faraldo e colaboradores (1993/94) também
assinalaram que os Estados das regiões Sul e Sudeste, em especial Rio de
Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, apresentavam as maiores magnitudes de
taxas de mortalidade por câncer de reto.
As maiores taxas de mortalidade por câncer de reto observados em nosso
estudo são menores que as encontradas no estudo de Balbi e colaboradores
(1993), tanto em Montevidéu (7,2 no sexo masculino e 4,0 no feminino) como no
interior do Uruguai (4,6 e 2,9, respectivamente), no período de 1979-87.
As capitais das regiões Sul e Sudeste apresentaram as maiores taxas de
mortalidade padronizadas para o câncer de reto no sexo masculino. O mesmo
padrão foi observado no estudo realizado por Ries e colaboradores (1996), com
dados de incidência, onde os autores observaram taxas maiores para homens
brancos (18,3) e negros (14,7) quando comparados com as mulheres da mesma
raça (10,4 e 9,9, respectivamente). Muir e Nectoux (1996) também citaram a maior
incidência dessa neoplasia em homens, com razão de taxas variando entre 1,5 e
2,0.
Seguindo um padrão similar ao observado para o câncer de cólon e reto em
conjunto e o câncer de cólon, quando analisamos a neoplasia de reto
separadamente, constatamos que todas as regiões brasileiras apresentaram uma
tendência de aumento das taxas de mortalidade nessa localização, ao longo do
período de estudo. Apesar disso, a comparação das taxas padronizadas de
mortalidade de câncer de reto com as de neoplasia de cólon, mostrou um ritmo de
crescimento bem menor para as primeiras.
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Em seus trabalhos, Pinto e Curi (1991) e Faraldo e colaboradores (1993/94)
observaram um comportamento inverso, com um percentual de variação negativa
da mortalidade por câncer de reto sigmóide/ânus, entre 1980 e 1985.
Schottenfeld e Winawer (1996) também observaram um decréscimo das
taxas de mortalidade padronizadas para a neoplasia de reto, incluindo a junção
retossigmóide, tanto para homens quanto mulheres brancas e negras,
particularmente naqueles com 70 anos ou mais.
Percy e colaboradores (1981) assinalam que devido à inexatidão das
declarações de óbitos, as taxas de mortalidade para o câncer de cólon são
geralmente superestimadas e que o câncer de reto e retossigmóide são
subestimados em aproximadamente 30%. Uma importante causa da tendência de
declínio das taxas de neoplasia de reto nos Estados Unidos, seriam os erros de
classificação nas declarações de óbitos entre cólon sigmóide e o reto (incluindo a
junção retossigmóide) (Schottenfeld e Winawer, 1996). Ries e colaboradores
(1996) mencionam que não seria apropriado analisar separadamente as taxas de
mortalidade por essas duas neoplasias.
Na CID 10, houve uma mudança na classificação desses tumores, sendo
criada uma categoria separada (C19) para as neoplasias da junção retossigmóide.
Essas alterações poderiam ter afetado as taxas de mortalidade do triênio 1995/97
em nosso estudo, pois a CID 10 foi utilizada para codificação dos óbitos do SIM a
partir de 1996. Entretanto, observamos um aumento das taxas de mortalidade de
ambas as neoplasias no último período de estudo.
O aumento da mortalidade por neoplasias de cólon e reto observado neste
estudo implica em uma maior demanda e utilização dos serviços de atendimento
médico. Segundo Castro e colaboradores (1997), o impacto do aumento na
utilização

desses

serviços,

adquire

proporções

surpreendentes

quando

consideramos um paciente em estado terminal, incluindo o enfermo por câncer,
durante os últimos 12 meses de vida, já que esse indivíduo utiliza neste período
em torno de 30% do total dos serviços médicos que consumiu ao longo de toda a
sua vida.
As elevadas taxas de mortalidade por neoplasia de cólon e reto em
algumas capitais brasileiras e o incremento dessas taxas, entre os anos de 1980 e
1997, colocam estas localizações neoplásicas em posição de destaque no quadro
80

epidemiológico do país, sendo importante implementar políticas públicas de
prevenção, diagnóstico precoce e tratamento desses tumores e estimulando
estudos que analisem mais profundamente as diferenças observadas e os fatores
de risco e proteção associados ao seu desenvolvimento.
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CONCLUSÃO
As

taxas

de

mortalidade

padronizadas

por

câncer

de

cólon/reto

apresentaram importantes diferenças regionais e entre as capitais brasileiras.
Todas as regiões apresentaram uma tendência de incremento das taxas de
mortalidade padronizadas por câncer de cólon/reto, no período 1980 – 1997. O
maior percentual médio anual de variação foi observado na região Centro Oeste
(3,62%).
O sexo masculino apresentou taxas de mortalidade padronizadas por
câncer de cólon/reto mais elevadas do que o feminino, nas capitais das regiões
Sul e Sudeste.
A análise isolada do câncer de cólon e reto mostrou um comportamento
semelhante, com magnitudes de taxas mais elevadas, nas capitais das regiões Sul
e Sudeste, e uma tendência de incremento dessas taxas em todas as regiões.
As taxas de mortalidade padronizadas de câncer de cólon apresentaram
maior magnitude que as de reto, na maioria das capitais, assim como um maior
percentual de incremento médio anual.
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2º ESTUDO: ESTUDO DE CORRELAÇÃO ENTRE TAXAS DE MORTALIDADE
POR CÂNCER DE CÓLON E RETO E VARIÁVEIS ALIMENTARES EM
ALGUMAS CAPITAIS BRASILEIRAS
METODOLOGIA
Foi realizado um estudo observacional ecológico da mortalidade por câncer
de cólon e reto, nas capitais brasileiras, correlacionando-a com o consumo
alimentar pregresso de itens selecionados da dieta.
FONTES DE DADOS
Mortalidade
Foram selecionadas as taxas de mortalidade padronizadas por câncer de
cólon e reto em conjunto, em ambos os sexos, no triênio 1995/97. Essas taxas
foram obtidas do primeiro estudo e utilizadas como variável dependente
(TXMORT).
Dados do Perfil Alimentar
Foi utilizado para obtenção de dados sobre o consumo de alimentos o
Estudo Nacional da Despesa Familiar – ENDEF, executado em 1974/75, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
As 10 cidades com dados disponíveis no ENDEF para obtenção do perfil
alimentar são: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Distrito Federal, Belém, Salvador, Fortaleza e Recife.
O perfil alimentar das cidades selecionadas foi caracterizado com base no
consumo dos diferentes alimentos ou grupos de alimentos da dieta, que têm sido
relacionadas, na literatura, direta ou inversamente com a neoplasia de cólon. As
variáveis selecionadas relativas à ingestão alimentar foram: CALORIAS: calorias;
CEREAL: cereais e derivados; TUBERC: tubérculos, raízes e similares;
LEGUMI1: leguminosas; LEGUMES: legumes; FRUTAS: frutas; LEGFRUT:
legumes e frutas; CARNES1: carnes sem pescado; OVOLEITE: ovo, leite e
queijos e OLEOGORD: óleos e gorduras. Essas variáveis estão descritas
detalhadamente na tabela do anexo 2.
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Indicador Socioeconômico
O indicador socioeconômico utilizado foi renda média do chefe de família,
das 10 capitais brasileiras selecionadas, no ano de 1991, coletado através do
Censo Demográfico do IBGE do ano correspondente.
RENDA: Renda Média do Chefe de Família - considerou-se como
rendimento nominal médio mensal a soma de todos os rendimentos do chefe de
domicílio no mês de agosto, ou, quando não fosse possível, a média dos últimos
doze meses ou no último mês de trabalho, corrigidos monetariamente (quando
desempregado).
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Com o objetivo de correlacionar as taxas de mortalidade padronizadas por
câncer de cólon e reto e as variáveis alimentares e de renda, optamos por utilizar
o modelo de regressão linear múltipla.
Utilizou-se a técnica de regressão linear simples para medir a associação
entre a variável dependente (TXMORT) e cada variável preditora (CALORIAS,
CEREAL, TUBERC, LEGUMI1, LEGUMES, FRUTAS, LEGFRUT, CARNES1,
OVOLEITE, OLEOGORD e RENDA); e também para possibilitar a hierarquização
dessas variáveis, orientando sua entrada na regressão múltipla a partir daquelas
que obtiveram maior significância (F parcial) na analise de regressão simples.
O modelo de regressão simples foi definido pela equação:
E (Y) = β0 + β1X1
onde:
Y = variável dependente (TXMORT),

β0 = intercepto,
X = variável preditora (CALORIAS, CEREAL, TUBERC, LEGUMI1, LEGUMES,
FRUTAS, LEGFRUT, CARNES1, OVOLEITE, OLEOGORD ou RENDA),

β1 = parâmetro do modelo.
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O modelo de regressão linear múltiplo foi definido pela equação:
E (Y) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ... + βnXn
onde:
Y = variável independente (TXMORT),
X = variáveis preditoras (CALORIAS, CEREAL, TUBERC, LEGUMI1, LEGUMES,
FRUTAS, LEGFRUT, CARNES1, OVOLEITE, OLEOGORD e RENDA),

β0...n = parâmetros do modelo.
Este modelo de regressão linear múltipla foi utilizado para predizer o
resultado da variável dependente (TXMORT) a partir de um conjunto de variáveis
independentes

(CALORIAS,

CEREAL,

TUBERC,

LEGUMI1,

LEGUMES,

FRUTAS, LEGFRUT, CARNES1, OVOLEITE, OLEOGORD e RENDA).
O coeficiente de determinação (R2), que é uma medida de associação entre
a variável dependente e as variáveis explicativas, foi calculado através da razão
entre a Soma de Quadrados atribuída ao modelo de regressão (SQR) e a Soma
de Quadrados Totais (SQT) da ANOVA (R2 = SQR/SQT). A estatística R2 assume
valores entre 0 e 1, logo quanto mais próximo de 1 o R2 estiver, maior a proporção
da variação total explicada pelo modelo.
O teste de hipótese (estatística t), foi utilizado para testar se o parâmetro
ajustado é estatisticamente significativo. As hipóteses do teste são:
H0 βK = 0
H1 βK ≠ 0
O teste de hipótese (estatística F), foi utilizado como teste auxiliar para
avaliar a qualidade do ajuste. A estatística F e sua significância são componentes
da ANOVA. As hipóteses do teste são:
H0 β1 = ... β p – 1 = 0
H1 βK ≠ 0 (k = 1,..., p – 1)
Com vistas a detectar colinearidade entre as variáveis dependentes, foi
construída uma matriz de correlação entre elas, sendo considerada uma
correlação alta quando se obtivesse um coeficiente ≥ 0,95.
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O teste estatístico para testar hipóteses foi o F-parcial, sendo aceito um
nível de significância de p ≤ 0,05.
O modelo de regressão múltipla foi construído de modo seqüencial,
utilizando o método de seleção de variáveis Enter. As variáveis foram incluídas ou
retiradas, uma a uma, a cada passo, segundo os critérios:
• Inclusão das variáveis que obtiveram maior significância (F parcial) na
análise de regressão simples;
• Inclusão das variáveis que na correlação parcial, controlada pelas
variáveis que já estão no modelo, apresentaram correlação significativa com a
variável independente;
• Inclusão de variáveis consideradas teoricamente importantes e passíveis
de serem testadas.
O critério de exclusão das variáveis foi o valor de p da estatística t maior
que 0,05 desde que não desempenhassem, segundo a literatura, um papel na
carcinogênese de cólon e reto.
Para a análise estatística foi utilizado o programa SPSS versão 9.0.0
(SPSS, 1998).
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RESULTADOS
A tabela 1 mostra as taxas de mortalidade padronizadas por câncer de
cólon/reto, e o consumo per capita ano (em Kg) dos grupos de alimentos
selecionados, total calórico e renda média do chefe de família, segundo algumas
capitais brasileiras estudadas.
A análise das taxas de mortalidade padronizadas por câncer de cólon/reto,
no triênio 1995/97, mostrou as maiores magnitudes de taxas nas capitais
selecionadas das regiões Sul e Sudeste, particularmente Porto Alegre e São
Paulo. O Distrito Federal apresentou taxa intermediária, enquanto Belo Horizonte,
Belém, Salvador e Recife apresentaram taxas com valores próximos. Fortaleza foi
a capital que apresentou a taxa de menor magnitude para esta neoplasia, sendo
cerca de três vezes menor que a observada em Porto Alegre.
A renda média do chefe de família apresentou valores mais elevados em
São Paulo, seguida pelo Distrito Federal e Porto Alegre. Curitiba, Rio de Janeiro e
Belo

Horizonte

constituem

um

segundo

grupo,

apresentando

valores

intermediários enquanto Recife, Salvador, Belém e Fortaleza apresentaram renda
abaixo da média. A maior renda média observada no estudo foi cerca de 2 vezes
maior do que a renda de Fortaleza, que apresentou a menor renda entre as
capitais.
Porto Alegre apresentou o maior consumo de calorias e cereais. Nas
demais capitais das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste também observamos um
consumo elevado; um consumo abaixo da média do ENDEF (1986,30 calorias e
81,11Kg de cereais/ano) foi observado nas capitais do Norte e Nordeste.
Com um padrão diferente do observado para os demais grupos alimentares,
o consumo de tubérculos foi mais elevado em Belém, acompanhado por Recife e
Salvador. As capitais do Sudeste e Centro Oeste apresentaram um consumo
abaixo da média do ENDEF, sendo que o Distrito Federal, apresentou um
consumo cerca de três vezes menor do que o observado em Belém.
As leguminosas apresentaram um maior consumo em Fortaleza, seguida
pelo Distrito Federal que apresentou valores muito próximos ao Rio de Janeiro e
São Paulo. As demais capitais apresentaram um consumo abaixo da média. A
diferença entre o maior e menor consumo das leguminosas foi 2,3 vezes.
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A distribuição do consumo de legumes mostrou um padrão bastante
diferenciado entre as capitais, sendo de até 3,6 vezes a diferença entre o menor
consumo observado em Fortaleza e o maior consumo em São Paulo. As capitais
das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste apresentaram um consumo acima da
média, e o Norte e Nordeste abaixo.
Já o consumo de frutas, não apresentou um gradiente tão diferenciado
entre as capitais das regiões brasileiras. O maior consumo foi observado em São
Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro e Recife.
Quando analisamos em conjunto os legumes e frutas, São Paulo mostrou
um consumo maior. As demais capitais da região Sul, Sudeste e Centro Oeste
também apresentaram um consumo acima da média. Já as capitais das regiões
Norte e Nordeste, com exceção de Recife, apresentaram menores níveis.
Porto Alegre apresentou o maior consumo de carnes, que foi cerca de duas
vezes a quantidade consumida na capital com menor consumo (Fortaleza). Belém,
Salvador e Rio de Janeiro apresentaram um consumo intermediário, enquanto São
Paulo e Curitiba registraram valores mais baixos, porém acima da média.
A maior variação de consumo entre as capitais analisadas ocorreu no grupo
de ovos, leite e derivados. Porto Alegre apresentou um consumo 8,3 vezes maior
que Belém. Todas as capitais do Sul, Sudeste e Centro Oeste apresentaram
consumo acima da média, enquanto as capitais do Norte e Nordeste valores
inferiores.
O mesmo padrão pode ser observado no consumo de óleo, já que todas as
capitais do Sul, Sudeste e Centro Oeste apresentaram consumo acima da média.
Em São Paulo o consumo foi aproximadamente 2,8 vezes maior do que o
registrado em Fortaleza.
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Tabela 1: Mortalidade por câncer de cólon e reto (1995/97), renda e consumo alimentar
(1974/75), em capitais brasileiras selecionadas.
Curitiba
Porto
Rio de
São
Distrito
Belém Salvador
Belo
Alegre Janeiro
Paulo Horizonte Federal
11,85
9,41
10,83
9,58
6,31
7,13
6,29
6,85
TXMORT
220.559,1 231.602,7 211.142,0 258.946,1 210.802,2 244.883,9 151.082,9 158.242,2
RENDA
CALORIAS 2.157,77 2.306,73 2.128,85 2.089,94 2.041,14 1.984,95 1.811,49 1.753,35
96,5
100,2
85,5
85,2
85,1
86,4
60,6
62,8
CEREAL
34,2
37,4
29,0
20,5
20,4
18,6
51,7
38,1
TUBERC
17,2
14,6
19,9
19,4
16,2
20,6
10,9
17,1
LEGUMI1
39,5
38,8
41,0
42,9
34,6
31,0
14,0
21,8
LEGUMES
27,6
34,2
44,9
51,1
33,9
34,5
28,7
25,7
FRUTAS
67,1
73,0
85,9
94,0
68,5
65,5
42,7
47,5
LEGFRUT
37,6
50,8
40,3
38,2
30,7
34,0
43,8
41,4
CARNES1
52,6
92,9
61,9
67,5
60,3
69,1
11,2
34,4
OVOLEITE
13,9
14,1
12,7
14,7
12,8
12,1
6,2
6,7
OLEOGORD
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per capita (Kg)
Fortaleza

Recife

3,93
6,50
131.240,0 168.270,0
1.712,07 1.876,73
71,0
77,8
24,7
41,1
25,2
16,7
11,7
25,0
34,8
42,2
46,5
67,2
24,8
33,9
35,5
27,7
5,2
5,8

A tabela 2 apresenta a correlação da renda média do chefe de família e
variáveis dietéticas com as taxas de mortalidade padronizadas por câncer de
cólon/reto nas 10 capitais brasileiras. Uma correlação positiva e estatisticamente
significativa, ao nível de significância de 5%, com a mortalidade por câncer de
cólon/reto, pode ser observada para as variáveis RENDA (p=0,009), CALORIAS
(p=0,001), CEREAL (p=0,022), LEGUMES (p=0,002), LEGFRUT (p=0,013),
CARNES1 (p=0,020), OVOLEITE (p=0,019) e OLEOGORD (p=0,005). A variável
FRUTAS apresentou uma correlação direta, porém sem significância estatística
(p=0,319), com a mortalidade por câncer de cólon/reto. A variável TUBERC
(p=0,932) e LEGUMI1 (p=0,489) se mostraram inversamente correlacionado com
as taxas de mortalidade, porém esses resultados também não foram significativos.
A tabela 3 apresenta o resultado da análise de regressão linear simples,
com os valores dos coeficientes de determinação, coeficientes de regressão e os
testes estatísticos (estatística F e estatística t). Considerando-se a associação
positiva entre RENDA e TXMORT, a análise sugere que as capitais com maior
renda média do chefe de família apresentam maiores taxas de mortalidade. A
mesma análise pode ser feita com as variáveis CALORIAS, CEREAL, LEGUMES,
LEGFRUT, CARNES1, OVOLEITE e OLEOGORD. As variáveis TUBERC e
LEGUMI1 apresentaram uma associação inversa, pois quanto maior o consumo
desses grupos de alimentos, menor as taxas de mortalidade por câncer de
cólon/reto, embora essa análise não tenha tido significância estatística.
Através da matriz de correlação, observou-se colinearidade entre diversas
variáveis dependentes tanto com RENDA quanto com CALORIAS (Tabela 2). A
RENDA estava fortemente correlacionada com as variáveis CALORIAS, CEREAL,
LEGUMES, LEGFRUT, OVOLEITE e OLEOGORD, enquanto a variável
CALORIAS não estava correlacionada apenas com as variáveis TUBERC,
LEGUMI1, FRUTAS e CARNES1.
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Tabela 2: Coeficientes de correlação de Pearson entre taxa de mortalidade por neoplasia de cólon/reto e as
variáveis dietéticas e renda, em capitais brasileiras selecionadas. Estudo Nacional de Despesa Familiar – ENDEF,
1974/75.
TXMORT

TXMORT
RENDA
CALORIAS
CEREAL
TUBERC
LEGUMI1
LEGUMES
FRUTAS
LEGFRUT
CARNES1
OVOLEITE
OLEOGORD

RENDA

1
0,77*
0,88*
0,71**
-0,03
-0,25
0,85*
0,35
0,75*
0,72**
0,72**
0,80*

0,77*
1,00
0,82*
0,79*
-0,53
0,00
0,90*
0,42
0,82*
0,28
0,83*
0,94*

CALORIAS CEREAL

0,88*
0,82*
1,00
0,92*
-0,21
-0,19
0,90*
0,29
0,75*
0,49
0,84*
0,91*

TUBERC

0,71**
0,79*
0,92*
1,00
-0,40
0,08
0,83*
0,26
0,70**
0,19
0,85*
0,85*

-0,03
-0,53
-0,21
-0,40
1,00
-0,72**
-0,41
-0,42
-0,48
0,55
-0,57
-0,50

* p ≤ 0,01
** 0,01< p< 0,05
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LEGUMI1

LEGUMES FRUTAS

-0,25
0,00
-0,19
0,08
-0,72**
1,00
-0,02
0,34
0,15
-0,68**
0,18
-0,02

0,85*
0,90*
0,90*
0,83*
-0,41
-0,02
1,00
0,46
0,90*
0,32
0,79*
0,94*

LEGFRUT CARNES1 OVOLEITE OLEOGOR

0,35
0,42
0,29
0,26
-0,42
0,34
0,46
1,00
0,80*
-0,12
0,31
0,31

0,75*
0,82*
0,75*
0,70**
-0,48
0,15
0,90*
0,80*
1,00
0,16
0,69**
0,79*

0,72**
0,28
0,49
0,19
0,55
-0,68**
0,32
-0,12
0,16
1,00
0,28
0,31

0,72**
0,83*
0,84*
0,85*
-0,57
0,18
0,79*
0,31
0,69**
0,28
1,00
0,86*

0,80*
0,94*
0,91*
0,85*
-0,50
-0,02
0,94*
0,31
0,79*
0,31
0,86*
1,00

Com base na matriz de correlação, a primeira variável a entrar no modelo
multivariado seria o total calórico. Esse modelo foi significativo e explicou 77,3%
das taxas de mortalidade padronizadas por câncer de cólon/reto.
Após controlar as outras variáveis pela CALORIAS, apenas a variável
CARNES1 (r=0,6788; p=0,044) permaneceu com uma correlação positiva
estatisticamente

significativa,

enquanto

as

variáveis

RENDA,

LEGUMES,

FRUTAS, LEGFRUT e OLEOGORD mantiveram uma correlação positiva, porém
sem significância estatística. As variáveis CEREAL e OVOLEITE apresentaram
uma correlação inversa, também não significativa, enquanto TUBERC apresentou
uma associação positiva sem significância. A variável LEGUMI1 manteve o
mesmo padrão observado anteriormente.
Com a inserção da variável CARNE ao modelo que já continha a variável
CALORIAS, observamos que esse explicava 87,7%, sendo os respectivos valores
de β estatisticamente significativos.

Tabela 3: Análise de regressão linear univariada para taxa de mortalidade
por neoplasia de cólon/reto.
β1
Intervalo de
F (*)
t (*)
r
r2
Confiança
RENDA
0,768 0,591 4,323E-05 0,000
0,000
11,538
3,397
CALORIAS
0,879 0,773 1,109E-02 0,006
0,016
27,177
5,213
CEREAL
0,708 0,502
0,132
0,025
0,239
8,057
2,838
TUBERC
0,031 0,001 -7,00E -03 -0,192
0,178
0,008
-0,087
LEGUMI1
0,248 0,062 -0,159
-0,663
0,346
0,526
-0,725
LEGUMES
0,846 0,715
0,182
0,088
0,276
20,086
4,482
FRUTAS
0,352 0,124
0,107
-0,125
0,338
1,129
1,063
LEGFRUT
0,746 0,557
0,109
0,030
0,189
10,039
3,168
CARNES1
0,716 0,512
0,241
0,049
0,434
8,406
2,899
OVOLEITE
0,721 0,520 7,332E-02 0,016
0,131
8,663
2,943
OLEOGORD
0,801 0,641
0,500
0,195
0,805
14,290
3,780
(*) os itens assinalados em negrito são significativos para p<0,05
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Segundo a matriz de correlação parcial, controlada pelas variáveis
CALORIAS e CARNES1, a próxima variável a entrar no modelo seria LEGFRUT
(r=0,7545; p=0,031). Embora a variável LEGUMES (r=0,846; p=0,002) tenha
apresentado uma maior correlação com a taxa de mortalidade, quando comparada
com a variável LEGFRUT (r=0,746; p=0,013), a análise da correlação parcial,
controlando pelas variáveis CALORIAS e CARNES1, mostrou que a mesma
apresentava uma significância estatística limítrofe (r=0,6833; p=0,062).
O teste F realizado para o modelo com as variáveis CALORIAS, CARNES1
e LEGFRUT foi significativo (p<0,05), porém a variável CALORIAS não apresentou
significância estatística no teste t (p= 0,123) (Tabela 4).
A análise da correlação parcial mostrou que as demais variáveis não
apresentavam significância estatística para entrar no modelo.
Com a retirada da variável CALORIAS do modelo, ocorreu uma grande
variação dos valores de β das variáveis CARNES1 e LEGFRUT, significando
possivelmente, que a mesma é uma variável confundidora e, portanto, deveria
permanecer no modelo (Tabela 5).
O modelo final de regressão linear múltipla é apresentado na tabela 4, onde
se observa que as 3 variáveis (CALORIAS, CARNES, LEGFRUT), contribuíram
em conjunto no modelo final, “explicando” 92% da variância relativa às diferenças
entre as taxas de mortalidade por câncer de cólon/reto nas capitais brasileiras
estudadas.

Tabela 4: Modelo final de regressão linear múltipla para a taxa de
mortalidade por neoplasia de cólon/reto, com as variáveis CALORIAS, CARNES1
e LEGFRUT.
Variáveis
Coeficientes
t
p valor
Constante
-10,320
-3,759
0,009
CALORIAS
0,003928
1,792
0,123
CARNES1
0,166
4,239
0,005
LEGFRUT
0,06323
2,816
0,031
r2 = 0,947
r2 ajustado = 0,921
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Tabela 5: Modelo de regressão linear múltipla para a taxa de mortalidade
por neoplasia de cólon/reto, com as variáveis CARNES1 e LEGFRUT.
Variáveis
Coeficientes
t
p valor
Constante
-6,096
-3,777
0,007
CARNES1
0,206
5,593
0,001
LEGFRUT
0,09476
5,924
0,001
r2 = 0,919
r2 ajustado = 0,896

A análise da variância (tabela 6) nos permitiu verificar que o ajuste era
significativo ao nível de 0,05.

Tabela 6: Análise da variância do modelo de regressão linear múltiplo com
as variáveis CALORIAS, CARNES1 e LEGFRUT.
Soma dos
graus de
Média
F
p valor
Quadrados liberdade Quadrática
Regressão
50,973
3
16,991
35,856
0,000
Resíduo
2,843
6
0,474
Total
53,816
9
a Preditores: (Constante), CALORIAS, CARNES1, LEGFRUT
b Variável Dependente: TXMORT
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DISCUSSÃO
A observação de uma correlação positiva entre consumo de legumes e
frutas e as taxas de mortalidade padronizadas por câncer de cólon/reto pode, em
parte, ser devida a colinearidade entre a renda do chefe de família e as variáveis
consumo de legumes e frutas. Vários estudos epidemiológicos mostraram que os
indivíduos classificados nos níveis mais elevados de classe social e escolaridade
têm maior risco de desenvolver neoplasia de cólon (Kune et al, 1986; Sichieri et al,
1992; Muir & Nectoux, 1996; Schottenfeld & Winawer, 1996; Tominaga & Kuroishi,
1997, Tavani et al, 1999). Provavelmente essa população consome maior
quantidade de frutas e legumes, por conhecer seus benefícios e ter um maior
poder aquisitivo, o que poderia estar causando esses resultados contraditórios.
O consumo de legumes e frutas apresentou, em nosso estudo, uma
correlação positiva com as taxas de mortalidade por câncer de cólon/reto.
Resultados semelhantes foram observados em estudos similares.
Um estudo ecológico realizado no Japão mostrou diferenças nas taxas de
mortalidade por câncer de cólon, que segundo os autores, poderiam ter ocorrido
devido a mudanças nos hábitos alimentares, refletindo uma modificação da dieta
para um perfil mais ocidental, sendo observada uma correlação direta das taxas
de mortalidade com o consumo de vegetais verdes e amarelos (r=0,444 para
homens e r=0,397 para mulheres) e frutas (r=0,808 e r=0,827, respectivamente)
(Tominaga & Kuroishi, 1997).
Em concordância com nossos achados, Sichieri e colaboradores (1996) em
um estudo ecológico que correlacionou as taxas de mortalidade padronizadas por
diversas neoplasias com alimentos e nutrientes, em capitais brasileiras, também
observaram correlação direta estatisticamente significativa entre o câncer de cólon
e o consumo de vegetais (β=0,086; p=0,01), em ambos os sexos.
Howe e colaboradores (1992), em uma revisão de 13 estudos casocontrole, evidenciaram uma associação inversa entre a ingestão de fibras
(legumes, vegetais, frutas e grãos) e o risco de câncer de cólon/reto (OR = 0,53;
IC 95% 0,47-0,61; p = 0,0001). O efeito benéfico do consumo de fibras, segundo
os autores, poderia ser explicado por mecanismos físico-químicos, fisiológicos e
mecânicos.
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A correlação positiva entre o consumo de ovo/leite e câncer de cólon e reto
encontrada em nosso estudo, também foi observada no trabalho de Rose e
colaboradores (1986), com taxas de mortalidade por câncer de cólon em diversos
países, no período 1978/79 (r=0,38 em homens e r=0,50 em mulheres). Tominaga
e Kuroishi (1997) também evidenciaram correlação direta (r=0,981 para homens e
r=0,990 para mulheres), embora somente para o consumo de leite. No Brasil,
Sichieri e colaboradores (1996) verificaram uma correlação positiva para o
consumo de ovos (β=0,77; p=0,006).
Esses achados, entretanto, não estão de acordo com o estudo de revisão
realizado por Giovannucci e Goldin (1997), pois segundo esses autores, a gordura
de produtos lácteos, como leite e queijos, raramente aparece como um fator de
risco para o câncer de cólon, sendo que outros fatores como o cálcio poderiam
compensar seu efeito nocivo.
Em nosso estudo, foi observada uma correlação positiva entre consumo de
cereais e taxas de mortalidade padronizadas por câncer de cólon/reto.
Em concordância com nossos achados, Sichieri e colaboradores (1996)
também observaram correlação direta estatisticamente significativa entre o câncer
de cólon e o consumo de cereais (β=0,97; p=0,001), em ambos os sexos.
Um estudo realizado na Itália, mostrou um resultado semelhante ao nosso,
com uma correlação positiva entre o consumo de cereais refinados (pães, massas
e arroz) e o risco de câncer de cólon. Segundo os autores, o consumo desses
cereais, na população estudada, poderia ser um indicador de uma dieta pobre em
grãos integrais e fibras, e relativamente pobre em frutas, vegetais e vários
micronutrientes que têm sido apontados, na literatura, como protetores contra
câncer de cólon (Chatenoud et al, 1999).
Willett (1999) também apontou o consumo de cereais como uma variável de
correlação direta com as taxas de mortalidade por câncer de cólon. O autor
menciona que uma característica do perfil alimentar dos americanos não
vegetarianos, que apresentam elevadas taxas de mortalidade por câncer de
cólon/reto, é a ingestão de grande quantidade de pão branco, batatas, arroz
branco e massas refinadas; enquanto que o perfil alimentar dos americanos
vegetarianos, que apresentam baixas taxas de mortalidade por câncer, é
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caracterizada por esses alimentos, porém na forma integral, que contém maior
quantidade de fibras, e menor ênfase nas batatas.
Em contrapartida, Tominaga & Kuroishi (1997) observaram uma correlação
inversa das taxas de mortalidade com o consumo de arroz (r=-0,967 e r=-0,964).
O mesmo pode ser observado no estudo ecológico, realizado por Rose e
co-autores (1986). O consumo de cereais estava inversamente correlacionado
com as taxas de mortalidade, tanto no sexo masculino (r=-0,61) quanto no
feminino (r=-0,61).
No atual estudo, a análise de regressão linear simples, apresentou uma
associação direta entre o consumo de óleos/gorduras e carnes e as taxas de
mortalidade por câncer de cólon/reto.
Esse comportamento também pode ser observado no estudo realizado por
Poletto & Morini (1989). Segundo os autores, a cidade de Rosario, na Argentina,
apresentou elevadas taxas de mortalidade por câncer de cólon, tendo como perfil
alimentar, o alto consumo de gorduras e carne de vaca, associado a um reduzido
consumo de fibras vegetais.
O estudo ecológico realizado por Tominaga & Kuroishi (1997) também
apresentou resultado semelhante, com uma correlação positiva importante entre
taxas de mortalidade por câncer de cólon e consumo de óleos (r=0,939 e r= 0,954)
e carnes (r=0,985 e r=0,991).
Gerhardsson de Verdier e colaboradores (1990) também analisaram a
ingestão de gorduras e proteínas e observaram que estes macronutrientes
estavam diretamente relacionados com o aumento do risco de câncer de cólon. O
risco no consumo de gorduras, segundo Wynder & Shigematsu (1967), seria
devido a maior indução à excreção biliar e a formação de produtos metabólicos
provenientes da digestão dos lipídios.
Rose e colaboradores (1986) também evidenciaram uma correlação
positiva entre câncer de cólon e consumo de gorduras de origem animal no sexo
masculino (r=0,67) e feminino (r=0,66). Os autores destacam que essa associação
não foi evidenciada para os lipídios de origem vegetal (r=0,12 para homens e r=0,01 para mulheres). A proteína de origem animal também apresentou correlação
positiva (r=0,68 e r=0,65 para homens e mulheres). No mesmo estudo, também foi
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analisado o consumo de carnes, evidenciando uma correlação direta (r=0,78 no
sexo masculino e r=0,70 no sexo feminino).
Em revisão de estudos epidemiológicos, Giovannucci & Goldin (1997)
confirmam esses achados, indicando que o consumo de carnes, particularmente a
carne de boi, teriam o maior risco associado à neoplasia em estudo; sendo
importante identificar os tipos de carnes que estão sendo analisadas, a forma de
preparação, como fresca ou processada; e também o total de gordura já que esse
fator varia conforme o corte da carne.
Rose e co-autores (1986) também constataram uma correlação direta entre
câncer de cólon e ingestão calórica derivada de fontes animais (r=0,69) para
ambos os sexos, e em contrapartida, uma correlação negativa para total calórico
derivado de vegetais em homens (r=-0,32) e mulheres (r=-0,38), sugerindo que a
gordura de origem animal, e não o total calórico ingerido, seja a maior influência
dietética no risco de câncer de cólon.
Em uma revisão de diversos estudos epidemiológicos sobre essa questão,
os resultados encontrados não sustentam a hipótese dessa associação. Segundo
os autores, a substituição da gordura por outro macronutriente, mantendo o
mesmo valor calórico, não diminui o risco de desenvolvimento de câncer de cólon,
mas esses resultados, são de difícil interpretação, já que o maior consumo
calórico poderia ser um resultante de um aumento real no consumo ou ser devido
a um maior nível de atividade física, ambos relacionados ao risco de câncer de
cólon, porém em direções opostas (Giovannucci e Goldin, 1997).
Nosso estudo evidenciou uma correlação positiva com o total calórico. Esse
resultado também foi observado por Sichieri e colaboradores (1996) (β=0,19;
p=0,001); e por Tominaga & Kuroishi (1997) (r=0,026 para os homens e
r=0,077para as mulheres).
Frentzel-Beyme e Chang-Claude (1994) realizaram um estudo com
alemães vegetarianos e concluíram que o sobrepeso, que tem sido associado ao
risco de câncer de cólon, está diretamente correlacionado com maior ingestão
calórica, maior consumo de gorduras e carnes. Entretanto, o sobrepeso e a
obesidade não seriam fatores de risco independentes para essa neoplasia, pois as
baixas taxas de mortalidade por câncer de cólon observadas em indivíduos
vegetarianos, são devido a mudanças no estilo de vida, com hábitos saudáveis
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como prática de atividades físicas e maior atenção para uma alimentação
adequada.
Quando analisamos os resultados controlando pela variável total calórico, o
comportamento observado das demais variáveis analisadas apresentaram
algumas alterações como perda da significância estatística e até mesmo,
mudança na direção da correlação, sendo a carne a única variável que manteve
correlação positiva com as taxas de mortalidade.
Esse mesmo comportamento também foi evidenciado no estudo de Sichieri
e colaboradores (1996). O total de calorias consumido estava fortemente
correlacionado com outras variáveis e, após o ajuste por calorias, apenas a
associação negativa do consumo de frutas e vitaminas manteve significância
estatística.
O presente estudo está em concordância com outros trabalhos que
observaram uma relação entre hábitos alimentares ocidentais e mortalidade por
câncer de cólon/reto. Provavelmente algumas correlações positivas ou negativas
falsas também foram observadas, sendo assim, devemos ser cuidadosos no
momento de interpretar os achados da análise de correlação (Tominaga &
Kuroishi, 1997).
A literatura aponta, como uma importante limitação dos estudos ecológicos,
o denominado viés de agregação, que ocorre quando uma variável ecológica é
utilizada para analisar o efeito de uma variável individual (Morgenstern, 1982;
Greenland & Morgenstern, 1989; Greenland & Robins, 1994). Entretanto, os
estudos ecológicos podem, em algumas ocasiões, representar a melhor opção de
desenho para estudar fenômenos que envolvem transações diretas e indiretas
entre indivíduos e grupos, sendo exemplos dessas situações determinados
hábitos associados ao desenvolvimento de neoplasias, como o tabagismo e a
dieta, que são culturalmente estabelecidos (Szklo & Nieto,1999). Por outro lado,
se o propósito do estudo é determinar um efeito ecológico e não um efeito ao nível
individual, o nível de inferência causal é também o ecológico, uma vez que a
variável agregada mede algo diferente do que estaria medindo a variável individual
correspondente, pois depende do padrão de distribuição da exposição e de outras
co-variáveis dentro dos grupos (Rothman & Greenland, 1998) .
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Fatores comportamentais como hábito de fumar, escolhas alimentares e
atividade física possivelmente modificam o risco de câncer em todos os estágios
do seu desenvolvimento. O risco de desenvolvimento de câncer pode ser reduzido
quando se adota um padrão dietético que inclua uma maior quantidade de frutas,
vegetais, grãos e leguminosas, limite a porção de carnes, laticínios e outros
alimentos com alto teor de lipídios e equilibre a ingestão calórica e atividade física
(Rose et al, 1986; Coleman et al, 1993b; Cancer Facts & Figures, 1999).
A adoção de uma alimentação saudável desde a infância até idades mais
avançadas promove saúde e provavelmente reduz a ocorrência de neoplasias
(Schottenfeld & Winawer, 1996; Willett, 1999).
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CONCLUSÃO
A variação das taxas de mortalidade por câncer de cólon e reto, no final da
década de 90, nas capitais brasileiras, sugere que as diferenças do total calórico e
do consumo de carnes e legumes/frutas existente há duas décadas, poderia ser
explicativa deste padrão.
O modelo multivariado final com estas variáveis foi capaz de explicar 92%
da variação das taxas de mortalidade padronizadas por câncer de cólon e reto,
nas capitais estudadas.
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