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Introdução: O câncer se caracteriza-se como um dos principais problemas de saúde pública, 

classificado com um conjuntos de mais de 100 doenças que apresentam como aspecto comum 

o crescimento desacelerado, ou seja, maligno de suas células, que invadem os tecidos e órgãos 

e podem propagar-se e invadir outras regiões do corpo, podendo gerar metástases. O processo 

de desenvolvimento do câncer, é denominado de carcinogênese ou oncogênese, acontece 

lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem 

a um tumor visível [1]. O início tumoral, promoção, progressão e inibição, são efeitos 

cumulativos, dependentes de diferentes agentes cancerígenos. A carcinogênese é determinada 

pela exposição a esses agentes em uma dada frequência e período de tempo, e pela interação e 

associação entre eles. O carcinoma do trato gastrointestinal é responsável por cerca de 19% de 

todos as neoplasias viscerais, integrando-se neste grupo os tumores de esôfago, estômago, 

cólon e reto, correspondendo a importante causa de mortalidade por câncer, principalmente 

devido seu diagnóstico ser geralmente tardio, refletindo em um mau prognóstico para a 

doença, cuja abordagem terapêutica dependerá do estágio, tipo e localização do tumor. O 

organismo humano possui mecanismos que controlam a homeostasia corporal, determinando 

o equilíbrio entre proliferação e apoptose celular [2]. Assim como os tumores, as neoplasias 

gastrointestinais também são produtos de várias alterações moleculares que se organizam e se 

acumulam ao longo da existência de um clone celular. Alterações quantitativas e qualitativas 

em proteínas codificadas por protooncogenes, genes supressores de tumor e genes de reparo 

do ácido desoxirribonucleico (DNA) são encontrados com frequência variada em todos os 

tumores deste trato. Podendo destacar-se também que alterações em pequenas sequências de 

ácido ribonucleico (RNA) (microRNAs) são responsáveis por modular a expressão de 

moléculas especificas de RNA mensageiro, sendo cada vez mais descritas em tumores 

gastrointestinais [3]. Pode-se perceber uma grande preocupação com a nutrição adequada e 

com as consequências de uma alimentação incorreta. A alimentação é uma necessidade básica 

do ser humano e o ato de se alimentar, embora possa parecer simples, envolve uma 

multiplicidade de aspectos que influenciam na qualidade de vida do indivíduo. Os dados 

gerados sobre ingestão alimentar constituem uma ferramenta fundamental para estabelecer as 

condições de saúde de uma população, auxiliando na avaliação da associação entre dieta, 

nutrição e saúde, a detecção de deficiências de nutrientes e a caracterização do nível de risco 

nutricional e de vulnerabilidade da população [4]. Dentre os métodos mais utilizados para 

estimar a dieta habitual, pode-se destacar o questionário de frequência alimentar (QFA). 

Sendo muito utilizado em estudos epidemiológicos para verificação da relação dieta-doença. 

Dessa forma, os indivíduos ao serem questionados sobre a ingestão alimentar, informam a 

frequência e o intervalo de tempo, com ênfase em alimentos ultra processados [5]. Objetivos: 

Associar fatores nutricionais com o câncer do trato gastrointestinal e avaliar o consumo 

alimentar usual dos pacientes, a partir da frequência alimentar. Métodos: O presente estudo é 
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do tipo descritivo, inferencial e transversal. A amostra foi calculada no sub-programa Statcalc 

do software Epi-Info versão. A pesquisa contemplou pacientes com câncer do trato 

gastrointestinal presentes no banco de dados do projeto de pesquisa “Associação entre estado 

nutricional e alterações psicológicas em pacientes portadores de câncer gastrointestinal” cujo 

o parecer de aprovação no CEP é 1.853.049. Para o cálculo amostral foi considerado um 

tamanho da amostra igual ou superior a 30, referente à quantidade total de leitos de um 

Hospital de referência em Belém e a rotatividade dos mesmos, para internação de pacientes de 

ambos os sexos, com o diagnóstico de câncer do trato gastrointestinal. Foi adotada a 

prevalência esperada de 50% a partir da prevalência de desnutrição em pacientes acometidos 

por esta patologia, margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%. Ressalta-se que o 

consumo alimentar usual dos pacientes foi obtido pelo questionário de frequência alimentar, 

com variados tipos de alimentos e com abordagem acerca da periodicidade da ingestão. Esses 

alimentos foram classificados por categoria conforme o Guia Alimentar para a população 

brasileira (in natura, minimamente processados, processados e ultra processados), com 

enfoque nos alimentos ultra processados. A análise do consumo alimentar foi usada à 

metodologia baseada na proposta de Sichieri (1998), adaptada pelos autores. O cômputo geral 

do consumo foi obtido a partir da transformação das frequências em frações diária, ou seja, o 

número de vezes de consumo em um mês, dividido por trinta, traduzindo o referencial “dia”. 

Assim, um consumo de três vezes ao dia, foi transformado em três vezes trinta, igual a 90/30, 

ou 3; cinco vezes por semana foi transformada em cinco vezes quatro, igual a 20/30 ou 0,67 e 

assim sucessivamente, até a frequência zero, representada pelas opções “raro” e “nunca”. 

Após este processo, calculou-se a média ponderada da frequência de consumo usual e em 

seguida, aplicou-se o ponto de corte para a categorização do nível de consumo. Resultados e 

Discussão: De acordo com os resultados obtidos no estudo, foi possível notar uma maior 

prevalência entre a associação do consumo elevado de alimentos industrializados com os 

cânceres de esôfago com cerca de 81,25%, gástrico com 94% e colón apresentando 90%. Os 

alimentos ultra processados, principalmente os embutidos, possuem os nitritos e nitratos, 

substancias usadas como conservantes de alimentos. No estômago, os nitritos e nitratos se 

transformam em nitrosaminas, as quais são responsáveis pelos altos índices de câncer de 

estômago em pessoas que consomem tais alimentos frequentemente e em grande quantidade, 

como pode se observar nos resultados. A dieta é um dos mais importantes fatores de risco 

para o câncer gástrico. Alguns estudos apontam que alimentos com alta concentração de 

nitratos e nitritos, tais como: defumados, frituras; conservados pelo sal; cloreto de sódio (sal), 

possui um alto poder cancerígeno. Além disso, a alimentação exerce influência direta na 

carcinogênese de intestino, desempenhado papel fundamental nos estágios de iniciação, 

promoção e desenvolvimento do câncer colo retal. Conclusão/Considerações Finais: 

Segundo a análise de correspondência adotada no presente estudo, as variáveis apresentam o 

tipo de câncer associados principalmente ao tipo de alimento consumido. Nota-se que houve 

uma alta prevalência do câncer esofágico, gástrico e cólon e reto quando associados ao 

consumo elevado de alimentos ultra processados. Portanto, pode-se concluir que há 

associação do consumo elevado de alimentos ultra processados com o desenvolvimento do 

câncer do trato gastrointestinal. 

 

Descritores: Câncer, Alimentos ultra processados, Câncer do trato gastrointestinal. 
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