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INTRODUÇÃO: As neoplasias, mais conhecidas como câncer, são apontadas como a segunda
maior causa de morbimortalidade em âmbito global. Algumas pesquisas mostram que no ano de
2030, surgirão 27 milhões de novos casos de câncer, resultando em 17 milhões de óbitos. (INCA,
2016). Sabe-se também, que as doenças crônicas que mais preocupam atualmente estão
relacionadas à dieta, portanto, o presente trabalho tem o objetivo de ressaltar a importância do
consumo de fibras na prevenção de câncer de intestino. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O
câncer de intestino é uma neoplasia maligna, considerada uma das únicas possíveis de se fazer
prevenção primária. Se localiza no cólon e/ou no reto, tendo como sintomas, dor abdominal
intermitente, perda de peso, anorexia, obstrução, perfuração intestinal, sangramento e anemia
ferropriva (FELDMAN et al, 2006). O tipo mais comum é o adenocarcinoma, que acomete as
porções mais proximais do intestino delgado e, assim como os adenomas, surge das glândulas e
mucosas do epitélio, podendo ser uma complicação rara da doença celíaca ou da doença de Crohn.
No entanto, fatores genéticos e ambientais também podem estar envolvidos, entre os ambientais,
estudos apontam que uma dieta rica em carnes vermelhas, açúcar refinado, alimentos defumados e
bebidas alcoólicas e pobre em fibra alimentar pode ser considerado fator de risco. Por isso, quanto
mais cedo se tiver o diagnóstico, as chances de cura, serão de 70% a 90% (PINHO, 2016).
MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada a partir das bases de dados do PubMed,
foram incluídos estudos publicados de 2008 a 2017. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A
importância das fibras na prevenção do câncer de intestino, foi sugerida há mais de três décadas,
devido ao grande consumo das mesmas em alguns lugares da África, resultando na baixa da
incidência da doença (JACOBS et at, 2006). De acordo com alguns trabalhos científicos, cada
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aumento em 13g diárias de fibra resulta na diminuição de 31% as chances de desenvolver câncer de
intestino.

Em estudo Europeu que envolveu 510.978 indivíduos, com idade entre 25-70 anos,

mostrou uma redução do risco de neoplasia colorretal ao redor de 40% quando sujeitos com uma
ingestão elevada de fibra alimentar (35g/dia), foram comparados àqueles com menor ingestão
(15g/dia). Nesse estudo, o efeito protetor foi referido para todo tipo de fibra ingerida, sugerindo que
o tipo e a escolha da fibra talvez sejam irrelevantes em relação aos benefícios observados
(BERNAUD, et al. 2013). Outro estudo com 77.445 indivíduos de 10 grandes centros dos Estados
Unidos, sem histórico de câncer e com idade entre 55 e 74 anos, com ingestão elevada de fibras
alimentares (23,3g/dia), teve como resultado um risco significantemente reduzido de adenoma
colorretal distal. Embora a associação não tenha sido estatisticamente significante para o câncer
colorretal, observou-se um risco reduzido de câncer de cólon distal com aumento da ingestão total
de fibras (KUNZMANN, et al. 2015). Também, em uma Investigação Prospectiva Europeia sobre
Câncer e Nutrição (EPIC), que incluiu 500.000 participantes de 10 países europeus, com o objetivo
de resumir os achados publicados até o momento sobre as associações entre o consumo de frutas,
vegetais ou fibras e o risco de câncer em 14 locais diferentes, concluiu que uma alta ingestão de
cereal está associada a um menor risco de câncer colorretal e outros tipos de câncer gastrointestinal.
Por fim, foi realizado um estudo com 992 pacientes com câncer de cólon avançado, que fizeram
quimioterapia adjuvante em 1999-2001, e tiveram seu estilo de vida avaliado duas vezes. Foram
utilizados os dados com base no Índice de Massa Corporal, atividade física, ingestão de vegetais,
frutas, grãos inteiros e carnes vermelhas e processadas. Este estudo concluiu que pacientes com
câncer de cólon com peso corporal saudável que praticavam atividade física, comiam uma dieta rica
em grãos integrais, vegetais e frutas e bebiam álcool com moderação, tiveram 51% de menor
chance de morte devido à recidiva da doença (BLARIGAN, et al 2017). CONCLUSÃO: A partir
de diversos estudos e pesquisas realizadas nos últimos anos, conclui-se os efeitos da fibra no trato
digestório, tendem a reduzir o risco de doenças como o câncer. No entanto, vale ressaltar, que a
ingesta não está associada apenas com intuito de evitar doenças, mas a adoção de uma alimentação
equilibrada e uma vida mais saudável.
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