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Resumo

As hipóteses sobre a associação entre fatores da dieta e tumores de cérebro

relacionam-se aos compostos N-nitroso como favorecedores do desenvolvimento desses tumores

e ao papel de antioxidantes dietéticos atuando como protetores, através da inibição da nitrosação

dos precursores dos compostos N-nitroso. O objetivo deste artigo é identificar fatores da dieta

associados aos tumores primários de cérebro em indivíduos adultos ( ≥ 20 anos). Trata-se de um

estudo caso-controle de base populacional, realizado na Região Metropolitana de Salvador, estado

da Bahia, Brasil. Foram realizadas análises de regressão logística para a estimativa das razões de

chances ajustadas e respectivos intervalos de confiança a 95%. Os resultados apontam uma

associação inversa para o maior consumo de laticínios (OR= 0,32; 95% IC: 0,13 – 0,80) e

vitamina C (OR= 0,34; 95% IC: 0,13 – 0,88) para todos os tumores de cérebro agrupados. Para os

tumores não-astrocíticos o maior consumo de refrigerantes (OR= 0,20; 95% IC: 0,06 – 0,63)

demonstrou efeito protetor. Conclui-se que os fatores da dieta podem atuar de forma diferente

entre os tumores de cérebro; o efeito protetor das vitaminas antioxidantes, especialmente a

vitamina C, sugere que o maior consumo de legumes e frutas pode diminuir o risco para o

desenvolvimento desses tumores.
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DIETARY FACTORS AND BRAIN TUMORS

Abstract

The hypotheses about the association between dietary factors and brain tumors are

related to N-nitroso compounds as promoters of development of these tumors and the role of dietary

antioxidants acting as guards, through the inhibition of nitrosation of precursors of N-nitroso compounds.

The aim of this paper is to identify dietary factors associated with primary brain tumors in adults ( ≥ 20

years). This is a population-based case-control study conducted in the metropolitan area of Salvador,

Bahia, Brazil. Logistic regression estimated adjusted odds ratios and confidence intervals at 95%. The

results indicate an inverse association for the highest intake of dairy products (OR = 0.32, 95% CI:

0.13 - 0.80) and vitamin C (OR = 0.34, 95% CI: 0.13 to 0.88) for all grouped brain tumors. For non-

astrocytic tumors, the highest consumption of soft drinks (OR = 0.20, 95% CI: 0.06 to 0.63)

demonstrated a protective effect. It was concluded that dietary factors may act differently among brain

tumors; the protective effect of antioxidant vitamins, especially vitamin C, suggests that a higher

consumption of vegetables and fruits can reduce the risk of developing these tumors.

Key words: Brain cancer. Diet. N-nitroso compounds. Antioxidants. Nutritional epidemiology.

FACTORES DIETÉTICOS Y LOS TUMORES CEREBRALES

Resumen

Las hipótesis sobre la asociación entre factores dietéticos y los tumores cerebrales

están relacionadas con los compuestos N-nitroso como promotores del desarrollo de estos tumores

y el papel de los antioxidantes dietéticos en calidad de protectores, a través de la inhibición de la

nitrosación de los precursores de compuestos N-nitroso. El objetivo de este artículo es identificar

los factores de la dieta asociados a los tumores primarios de cerebro en individuos adultos (≥ 20

años). Se trata de un estudio caso-control de base en la población, llevado a cabo en el área

metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil. Se analizaron análisis mediante regresión logística para

estimar razones de posibilidades ajustadas y los respectivos intervalos de confianza al 95%.

Los resultados indican una asociación inversa para el mayor consumo de productos lácteos

(OR = 0,32, IC 95%: 0,13 a 0,80) y vitamina C (OR = 0,34, IC 95%: 0,13 a 0,88) de todos

los tumores cerebrales agrupados. Para los tumores no Astrocíticos, el mayor consumo de

refrescos (OR = 0,20, IC 95%: 0,06 a 0,63) demostró un efecto protector. Se concluyó que

los factores dietéticos pueden actuar de forma diferente entre los tumores cerebrales; el

efecto protector de las vitaminas antioxidantes, especialmente vitamina C, sugiere que un
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mayor consumo de legumbres y frutas puede disminuir el riesgo de desarrollar estos tumores.

Palabras-clave: Tumores cerebrales. Dieta. Compuestos N-nitroso. Antioxidantes. Epidemiología

nutricional.

INTRODUÇÃO

Os tumores de cérebro são neoplasias raras, mas apresentam importância

epidemiológica devido à sua crescente incidência e elevada morbimortalidade.1,2 Parte desse

aumento tem sido associada à introdução e acesso a procedimentos de neuroimagem mais

precisos, como a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética. Os poucos

fatores de risco bem estabelecidos (exposição à radiação ionizante em doses terapêuticas,

mutações raras e história familiar) explicam apenas uma pequena proporção desses tumores.3

Outros fatores de risco têm sido investigados, mas os resultados são inconsistentes ou divergentes.

A associação entre fatores da dieta e tumores primários de cérebro em indivíduos

adultos ainda não é bem compreendida. A hipótese de que o consumo de compostos N-nitroso

(NOCs) e seus precursores, nitrito e nitrato, presentes na dieta humana, aumenta o risco desses

tumores tem sido investigada,4 estando relacionada com a capacidade que têm de formar adutos

pro-mutagênicos no ácido desoxirribonucleico (DNA).5,6 Também tem sido estudado o provável

efeito protetor dos antioxidantes da dieta, especialmente as vitaminas C e E, que inibem a

formação dos NOCs e dos carotenos, devido à sua ação antioxidante. Contudo, as evidências

epidemiológicas não têm sido consistentes.

No Brasil, os tumores de cérebro corresponderam a 3,4% do total de óbitos por

câncer em 1980, aumentando para 4,4% em 1998.2 Em 2006, as neoplasias do encéfalo e outras

partes do sistema nervoso central (SNC) foram a sétima causa de morte, com 6.418 ocorrências.7

Entretanto, há poucos estudos sobre os tumores de cérebro no Brasil, especialmente sobre sua

associação com os fatores da dieta.8 Considerando a relevância do tema e a escassez de estudos

nacionais, o objetivo deste estudo foi identificar fatores da dieta associados aos tumores primários

de cérebro em indivíduos adultos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi desenvolvido um estudo caso-controle de base populacional na Região

Metropolitana de Salvador (RMS), no estado da Bahia, Brasil, que engloba 12 municípios.

Utilizou-se a mesma amostra do estudo que avaliou a exposição ocupacional a

solventes orgânicos e tumores de cérebro9 cujo cálculo foi baseado na revisão da literatura para a

OR esperada e na prevalência da exposição entre os controles, encontrada em estudo sobre os



2929292929

Revista Baiana

de Saúde Pública
linfomas não-Hodgkin e solventes orgânicos10 para a mesma região do estudo, resultando em uma

amostra de 137 casos, calculada de acordo com o proposto na literatura.11

Neste estudo, consideraram-se os casos incidentes de tumores primários de cérebro

em indivíduos com vinte anos ou mais de idade, diagnosticados nos anos de 2006 e 2007. Os

casos foram definidos de acordo com a Classificação Internacional das Doenças da Organização

Mundial da Saúde (CID – 10ª revisão), considerando-se os seguintes códigos: C70, C71, C72.2,

C72.5, C72.9, D32.0, D32.9, D33.0 a D33.3, D33.7, D33.9, D42.0, D43.0 a D43.3, que

agrupam os tumores primários benignos e malignos do encéfalo, meninges e nervos cranianos,

conforme classificação proposta em estudo sobre neoplasia do sistema nervoso;4 excluíram-se

apenas os tumores de medula espinhal, meninges espinhais e de nervo periférico. Todos os casos

foram confirmados por exame histopatológico e foram selecionados nos serviços de oncologia,

neurocirurgia, radiologia e anatomia patológica da área do estudo.

Os controles foram identificados nos mesmos serviços de diagnóstico dos casos,

sendo elegíveis os pacientes adultos (≥ 20 anos), residentes na mesma área geográfica dos casos.

Esses indivíduos realizaram ressonância nuclear magnética ou tomografia computadorizada de

crânio, no mesmo período que os casos, porém tiveram diagnósticos não relacionados aos tumores

primários ou secundários do SNC ou foram classificados como normais.

Para a coleta de dados referentes à alimentação, utilizou-se uma adaptação do

questionário de frequência alimentar (QFA).12 Utlilizaram-se os dados referentes ao diagnóstico

histopatológico e sociodemográficos da tese intitulada Exposição Ocupacional a Solventes Orgânicos

e Tumores de Cérebro.9

As entrevistas foram realizadas entre novembro de 2008 e novembro de 2009, por

seis estudantes do curso de graduação em Nutrição da Universidade Federal da Bahia,

previamente treinadas. Além disso, as primeiras coletas foram acompanhadas, para se proceder à

avaliação das dificuldades no campo. Os dados sobre o consumo alimentar foram coletados

conforme o roteiro recomendado pelos autores do questionário de frequência alimentar utilizado.12

Após a coleta, os questionários foram revisados e realizaram-se contatos telefônicos para a

complementação de dados.

Para as análises, a frequência de consumo da cada alimento foi convertida em

consumo diário em gramas. Em seguida, os alimentos foram reunidos em grupos (leite, iogurte e

queijos; apenas queijos; pães e biscoitos; gorduras; cereais, tubérculos e massas; frutas;

leguminosas; verduras e legumes; carnes; carnes processadas; carnes curadas; ovos; cerveja;

doces; café; e refrigerantes) dicotomizados pela mediana do consumo diário. O consumo diário de

calorias totais (Kcal/dia), vitamina A (equivalente de retinol/dia), vitamina E (mg/dia) e vitamina C
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(mg/dia) foi calculado com base na tabela de composição de alimentos.13 Também foi

dicotomizado pela mediana do consumo diário. As carnes curadas ou salgadas foram dicotomizadas

por “consumia” ou “não consumia”.

Utilizou-se a técnica de regressão logística pelo método backward-Wald 14 para todos

os tumores de cérebro agrupados e para os subgrupos de tumores astrocíticos e não-astrocíticos.

Para a pré-seleção das variáveis, utilizou-se um a= 25% e a análise de regressão logística foi feita

usando-se o método backward e α= 17%.

As análises foram ajustadas pelas covariáveis sexo, tabagismo, tipo de informante e

uso de suplemento vitamínico; no caso dos tumores agrupados, apenas a covariável tipo de

informante foi incluída no modelo (p = 0,01); para os tumores astrocíticos, incluíram-se as

covariáveis sexo (p= 0,17), tabagismo (p= 0,14), informante substituto (p= 0,001) e suplemento

vitamínico (p= 0,18); e para os tumores não-astrocíticos incluiu-se apenas sexo (p= 0,04). Todas

as análises foram realizadas no aplicativo SPSS (versão 11.5).

O estudo foi desenvolvido após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do

Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, Parecer nº 052-07/ CEP-ICS, e cada

entrevista foi realizada após a leitura, explicações e assinatura do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido para cada participante.

RESULTADOS

Foram identificados 164 indivíduos com diagnóstico anátomo-patológico de tumor

primário de cérebro. Desses, 97 foram excluídos pelos seguintes motivos: 75 não foram

localizados, 5 recusaram a participação, 12 não residiam na região do estudo e 5 por

apresentarem recidiva de anos anteriores ao período estudado, restando 67 indivíduos. Destes,

18 não foram entrevistados por não ter sido possível viabilizar uma data para sua realização, após

sucessivos contatos.

Foram avaliados 107 indivíduos, sendo 49 casos (19 astrocíticos e 30 não-astrocíticos)

e 58 controles. A distribuição por sexo, média de idade, escolaridade, média da renda mensal, tipo

de renda, cor da pele, proporção e tipo de respondente-substituto é apresentada na Tabela 1.

Observou-se diferença estatisticamente significante apenas na proporção de respondente

substituto e tipo de respondente substituto. A duração média da entrevista foi de 54,9 minutos

para os casos (DP= 25,39) e 35,5 para os controles (DP= 93,26).

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos casos conforme o diagnóstico

histopatológico dos tumores. Entre os homens predominaram os tumores astrocíticos (61,9%) e
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entre as mulheres houve maior proporção dos tumores não-astrocíticos (78,6%). Destes, o

principal tipo histológico correspondeu aos meningiomas, que representaram 60,7%.

Tabela 1. Distribuição dos indivíduos caso e controle, de acordo com variáveis
sociodemográficas – Salvador, Bahia – 2006-2007

Tabela 2. Distribuição dos indivíduos com tumor de cérebro, de acordo com o diagnóstico
histopatológico e com o sexo – Salvador, Bahia – 2006-2007
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O consumo de carne do sol foi inversamente associado ao desenvolvimento dos

tumores astrocíticos [OR= 0,30; 95%IC 0,09-0,94] (Tabela 3), contudo essa associação não se

manteve na análise multivariada (Tabela 5).

Tabela 3. Odds ratio bruta para tumores de cérebro e consumo de carnes curadas/salgadas
e cerveja – Salvador, Bahia – 2006-2007

O consumo mais elevado de laticínios e de refrigerantes, nas análises brutas,

apresentou-se como fator de proteção para todos os tumores agrupados (OR= 0,45; 95% IC:

0,21-0,97) e (OR= 0,38; 95% IC: 0,17-0,83), respectivamente (Tabela 4). Após o ajuste por

informante substituto, o maior consumo de laticínios e de vitamina C reduziu o risco de todos os

tumores agrupados (OR= 0,32; 95% IC: 0,13–0,80) e (OR= 0,34; 95%IC: 0,13–0,88),

respectivamente (Tabela 5).

O maior consumo da vitamina A (OR= 0,35; 95% IC 0,14-0,89) foi inversamente

associado ao desenvolvimento dos tumores não-astrocíticos (Tabela 4). Mas, na regressão logística

multivariada, essa associação não se manteve e o consumo mais elevado de refrigerantes (OR=

0,20; 95%IC 0,06–0,63) apresentou efeito protetor (Tabela 5).
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DISCUSSÃO

O efeito protetor dos laticínios pode resultar do seu conteúdo de cálcio, aspecto

descrito em estudo16 que relata que o cálcio foi inversamente relacionado ao risco de tumores

cerebrais (OR= 0,25 para o maior quartil).

Cinco estudos avaliaram a relação entre tumores de cérebro e o consumo de

vitamina C da dieta,18-21 mas em apenas um estudo22 os resultados foram estatisticamente

significantes (OR=0,70; 95%IC: 0,51 – 0,94) para duas séries de estudos combinadas. A

vitamina C pode inibir a formação endógena de NOCs6,23 porque reage mais rápido do que a

amina com o agente de nitrosação, o que justifica seu efeito protetor contra os tumores de

cérebro.

Estudos prévios têm examinado o efeito de carnes curadas sobre o risco de tumores

cerebrais em adultos, considerando a hipótese de que os NOCs adicionados como conservantes

ou formados endogenamente com base em seus precursores, nitratos e nitritos, têm sido um dos

mais proeminentes fatores de risco ambientais pela indução de tumores após a conversão

metabólica em intermediários que reagem com várias macromoléculas celulares,19 mas os

resultados são divergentes.15,21,24

O pequeno tamanho da amostra deste estudo provavelmente não possibilitou a

adequada avaliação dessa associação. Além disso, o efeito do consumo de carnes processadas

sobre os tumores de cérebro pode ter sido modificado pela ingestão das vitaminas C e E, através

da inibição da síntese endógena dos NOCs no estômago.6

Poucos estudos avaliaram a relação entre o consumo da vitamina A e os tumores de

cérebro e apresentaram resultados discordantes. Os carotenóides (α-caroteno e β-caroteno)

reduziram em 50% o risco para o desenvolvimento de gliomas, um tipo de tumor astrocítico.19 A

ingestão de retinol aumentou o risco de gliomas, contudo não foi encontrada associação com o

consumo de β-caroteno entre homens; entre as mulheres, houve uma associação com a redução

do risco para o tercil de maior consumo.20 Outro estudo encontrou uma associação inversa e não

significante entre β-caroteno e o risco de câncer de cérebro.16

As principais fontes alimentares das vitaminas antioxidantes que apresentaram efeito

protetor contra os tumores de cérebro são as frutas, legumes e verduras. Isso indica que o

aumento do consumo desses grupos de alimentos, como tem sido recomendado pela Organização

Mundial da Saúde (OMS), que preconiza um consumo regular de no mínimo 400g/dia,25 deve ser

estimulado para prevenir o desenvolvimento desses tumores.

Efeito protetor para todos os níveis de consumo de refrigerantes de cola foi

encontrado em estudo sobre fatores dietéticos e o risco de glioma em adultos.20 Entretanto, não há
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uma explicação biologicamente plausível que relacione o consumo de refrigerantes com a redução

do risco de tumores cerebrais. Assim, esses resultados devem ser vistos com cautela.

Esse tipo de estudo, inserido no campo da epidemiologia nutricional, envolve uma

série de limitações quanto à correta classificação da exposição, incluindo aspectos como dose, tempo

e duração da exposição e o momento em que o consumo de alimentos deve ser mensurado

considerando o período de indução do câncer. Recomenda-se avaliar o consumo referente ao ano

anterior ao diagnóstico, mas registra-se uma avaliação em que o período de referência relevante varia

em função da fisiologia ou da fisiopatologia do problema e do metabolismo do fator dietético

estudado, acrescido da consideração de que alguns nutrientes apresentam meia-vida longa e, assim,

para estudos caso-controle sobre câncer, o período pode ser de cinco anos.26

O questionário de frequência alimentar utilizado apresenta uma definição clara da

frequência de consumo para cada alimento e porções bem definidas em porcentis de consumo; há

ainda um registro fotográfico da quase totalidade dos alimentos, o que contribui para minimizar o

viés de memória, que é relevante em estudos caso-controle.

É importante notar que existe uma grande variedade de substâncias ativas nos

alimentos com diferenciados mecanismos de ação e de interação entre si e com outros fatores

endógenos e exógenos que podem limitar a validade dos achados. Outros fatores de risco, como

suscetibilidade genética, exposição à radiação ionizante, radiação não-ionizante, solventes

orgânicos e o uso de tintura de cabelo, que não foram avaliados neste estudo, podem estar

atuando como fatores de confundimento. Além disso, os alimentos podem ser contaminados com

produtos químicos, dentre eles os agrotóxicos.

Os tumores primários de cérebro são caracterizados por notável variação na história

natural e diferenças em seu comportamento biológico. Isso implica a existência de diferenças a

nível genético e celular, com possíveis etiologias distintas com base no tecido de origem, indicando

que a divisão em tumores astrocíticos e não-astrocíticos pode não ser suficiente para avaliar

adequadamente a associação com os fatores da dieta. Além das limitações apontadas acima, o

pequeno número de pacientes envolvidos no estudo sugere que os resultados devem ser vistos

com cautela.

Concluiu-se que o efeito protetor das vitaminas antioxidantes, especialmente o

ácido ascórbico, sugere que o maior consumo de legumes e frutas pode diminuir o risco para o

desenvolvimento dos tumores de cérebro, evidenciando a importância de se implementar

estratégias para a promoção da alimentação saudável.

Apesar das limitações, os resultados deste estudo indicam que os fatores da dieta

podem atuar de forma diferente nos vários tipos de tumores de cérebro; contudo, são necessários
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estudos com maior poder estatístico para avaliar a complexidade biológica das interações entre

nutrientes e não-nutrientes presentes nos alimentos e outros fatores ambientais, que possibilitem

melhor compreensão do papel da alimentação na etiologia desses tumores.
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