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APRESENTAÇÃO 
 

 

Esta dissertação atende, em parte, as exigências estabelecidas pelo 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva 

da Universidade Federal da Bahia, visando à conclusão do curso de Mestrado 

em Saúde Coletiva com área de concentração em Epidemiologia. Foram 

elaborados um texto, denominado “Marco Teórico”, e um artigo de revisão. O 

texto foi produzido, durante a fase de planejamento metodológico deste 

trabalho, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre os aspectos mais 

diretamente relacionados com as questões do presente estudo e para subsidiar 

a discussão dos resultados e a formulação de hipóteses a serem exploradas 

em investigações futuras. O artigo intitulado: “Fatores dietéticos protetores de 

doenças cardiovasculares: uma revisão sistemática” foi proveniente de uma 

revisão sistemática da literatura existente nas bases de dados MEDLINE e 

LILACS, no período compreendido entre 1966 e 2000, de acordo com as 

normas de publicação em periódicos científicos. 

 

Trata-se de uma revisão sistemática que utilizou métodos explícitos e 

reprodutíveis e teve, como objetivo, colher dados baseados nas melhores 

evidências disponíveis, buscando sintetizar o conhecimento existente sobre as 

estratégias nutricionais para prevenção e controle das doenças 

cardiovasculares. 

 

 Apesar de tais revisões ainda serem bastante questionadas pela 

comunidade científica, observa-se um grande crescimento dessas publicações, 

porque integram, eficazmente, as informações existentes e fornecem dados 

que possibilitam decisões mais acertadas. São fundamentais para a pesquisa 

rápida, permitindo avaliar a consistência das conclusões científicas e seu poder 

de precisão para estimar efeitos e riscos (Gelber et al,1991). Assim, esta 
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revisão deverá contribuir para a orientação dietética nos programas de 

promoção à saúde, prevenção, controle e tratamento dessas doenças. 
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RESUMO  

TÍTULO: Fatores dietéticos protetores de doenças 
cardiovasculares: uma revisão sistemática 
 
AUTORA: Simone Janete Oliveira Barbosa 
 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Inês Lessa 
 
 
 Nos países em desenvolvimento como é o caso do Brasil, onde as 

doenças cardiovasculares são importante causa de morbimortalidade, as 

estratégias de prevenção tornam-se de fundamental importância para a 

promoção da saúde e controle dessas doenças. Este trabalho tem por objetivo 

sintetizar um conjunto de conhecimentos sobre as estratégias dietéticas 

observadas e/ou testadas em populações humanas de adultos e idosos de 

ambos os sexos. Para alcançar esse objetivo, uma revisão da literatura foi 

realizada durante a fase de planejamento metodológico desse trabalho, com o 

objetivo de aprofundar o conhecimento sobre as questões mais diretamente 

relacionadas com as do presente estudo e que estão apresentadas no texto 

denominado de “Marco Teórico”. Além desse texto, uma revisão sistemática da 

literatura foi realizada nas duas bases de dados MEDLINE, entre 1966 e 2000, 

e LILACS, no período de 1982 a 2000, visando identificar os artigos científicos 

originais que abordaram a ação de fatores dietéticos, como padrões de dieta, 

consumo de fibras, ácidos graxos não saturados, vitaminas, antioxidantes, 

minerais, carboidratos, proteínas, flavonóides, fitosteróis e fitoestrógenos 

(isoflavonas) na prevenção e/ou no tratamento das doenças cardiovasculares. 

 

 Os resultados dessa investigação estão presentes no artigo “Fatores 

dietéticos protetores para doenças cardiovasculares: uma revisão sistemática”. 

Conforme descrito nesse artigo, constatou-se que os estudos disponíveis são 

poucos no período observado entre 1966 e 2000 que preencheram os critérios 

de inclusão, sendo uma das principais razões para exclusão a utilização de 

suplementação medicamentosa de nutrientes porém, associações protetoras 
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entre os fatores dietéticos e as DCV, a exemplo do consumo de frutas, 

verduras, carotenóides, vitamina C, peixe e óleo de peixe, soja, padrões de 

dietas com redução de gorduras de origem animal foram observadas, 

demonstrando o papel de medidas dietéticas na promoção da saúde e na 

prevenção e controle dessas doenças.  

 
 

 Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares, Dieta, Prevenção 
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ABSTRACT 

TITLE: Nutritional factors protecting against 
cardiovascular diseases: a systematic review 
 
AUTHOR: Simone Janete Oliveira Barbosa 
 
ORIENTED BY: Prof. Doctor. Inês Lessa 
 
 
 In developing countries as is the case of Brazil, where cardiovascular 
diseases represent a major cause of morbimortality, prevention strategies are 
fundamental to promote health and to control such pathologies. This work aims 
to summarize a series of knowledge on nutritional strategies that were observed 
and/or tested on adults and elders of both genders. To reach this goal, we 
carried out a literature review during this work’s methodological planning phase, 
aiming to increase the knowledge on topics more directly related to those of the 
present study and that are introduced in the text named “Marco Teórico”. In 
addition to this text, a systematic literature review was carried out on two 
databases: MEDLINE, between 1966 and 2000, and LILACS, from 1982 to 
2000; seeking to identify the original scientific papers that addressed the role of 
nutritional factors, such as nutritional standards, consumption of fibers, non-
saturated fatty acids, vitamins, antioxidants, minerals, carbohydrates, proteins, 
flavonoids, phytosterols, and phytoestrogens (isoflavons) in the prevention 
and/or treatment of cardiovascular diseases. 

 

 The results of this investigation can be found in the paper “Nutritional 
factors protecting against cardiovascular diseases: a systematic review”. As 
described in this article, there are few studies available regarding the period that 
goes from 1966 to 2000, and that fulfill the inclusion criteria; being one of the 
main reasons for exclusion nutritional drug intervention. However, protective 
associations between nutritional factors and CVDs, such as the consumption of 
fruits, vegetables, carotenoids, vitamin C, fish and oil fish, soy bean, diet 
standards with reduction of animal fats were observed, demonstrating the role 
of nutritional measures in health promotion and in the prevention and control of 
these diseases.  
 
 Keywords: Cardiovascular diseases, Diet, Prevention  
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1 MARCO TEÓRICO  
 

1.1 As teorias sobre a determinação das doenças 

cardiovasculares 

Estudos sobre a distribuição das doenças cardiovasculares (DCV) em 

populações demonstram a sua importância como causa de morbidade e 

mortalidade na população adulta, de ambos os sexos, focalizando, 

principalmente, os homens acima de 50 anos e as mulheres pós-

menopausadas. 

 

Dentre todas as afecções cardiovasculares, aterosclerose é a doença de 

base para as manifestações clínicas mais importantes, como as doenças 

cerebrovasculares (DCbV) e a doença arterial coronária (DAC) com 

implicações na morbidade e mortalidade da população (Giannine, 1995). 

A aterosclerose é definida como um processo de doença progressiva que 

começa geralmente na infância e manifesta-se na idade adulta. É um processo 

multifatorial no seu componente biológico. Sua forma e conteúdo resultam de 

três processos fundamentais que são: (1) lesão da célula endotelial com 

ativação plaquetária e acúmulo de macrófagos e linfócitos – T; (2) formação da 

matriz de tecido conjuntivo devido à grande proliferação das células 

musculares lisas, inclusive colágeno, fibras elásticas e proteoglicans; (3) 

acumulação de lipídios, principalmente, na forma de ésteres de colesterol e 

colesterol livre encontrados dentro das células e, também, nos tecidos 

conjuntivos (Russell Ross,1997).  

 

A evolução da lesão aterosclerótica de estrias gordurosas até a placa 

fibrosa é bastante lenta e envolve uma seqüência de eventos que, conforme a 

teoria da resposta à lesão, apresentada por Ross (1999), inicia-se com a 

presença de agentes lesivos que incluem os fatores de risco clássicos (idade, 

sexo, hereditariedade, dislipidemia, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes 
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melito, obesidade, sedentarismo e estresse) e os emergentes (lipoproteínas, 

apoproteínas, homocisteína, fatores hemorreológicos e homeopáticos, 

infecção, entre outros), sendo a maioria deles modificáveis, quando 

intervenções adequadas são instituídas. A dislipidemia, juntamente com a 

hipertensão arterial e o tabagismo, são os fatores de risco mais importantes e, 

por serem modificáveis, intervenções preventivas de modo geral e, 

particularmente a intervenção dietética direcionada à prevenção e ao controle 

das dislipidemias, devem ser estimuladas. 

 

1.2 Dieta e doenças cardiovasculares: a associação 
etiológica 

A origem do conhecimento contemporâneo sobre as dislipidemias 

remonta à cerca de mais de 200 anos, quando Albrect Von Haler, em 1755, 

fazendo necropsia em humanos, identificou a aterosclerose aórtica (Stamler, 

1960). Em 1847, Vogel descreveu pela primeira vez a presença de colesterol 

em placas de ateroma  (Bertolame e Bertolame, 1989; Dayton et al., 1969; 

Steiner et al., 1962). No período entre 1908 e 1913, Ignatowsky e Anitschkow 

alimentaram animais de laboratório com dietas ricas em colesterol e 

observaram o desenvolvimento da hipercolesterolemia, de lesões ateromatosas 

e suas manifestações cardíacas nesses animais (Baruzzi e Martinez, 1977; 

Bartolame e Bartolame, 1989; Stamler, 1960).  

 

Com base no seu experimento, Anitschkow criou a hipótese lipídica da 

aterosclerose. De acordo com essa “hipótese clássica da dieta e doença 

arterial coronariana”, a alta ingestão de gordura saturada e colesterol e a baixa 

ingestão de gordura polinsaturada, aumentam o nível de colesterol sérico, que 

promove o desenvolvimento de placas ateromatosas nas artérias. Quando esse 

processo acomete as artérias coronárias, causa o seu estreitamento e 

conseqüente redução do fluxo sangüíneo para o músculo cardíaco, 

ocasionando o infarto do miocárdio (Willett, 1998). 
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Na década de 40, pesquisas desenvolvidas por Gofman, Lindgren e 

Elliot proporcionaram grandes avanços no conhecimento a respeito das 

dislipidemias, através da utilização da técnica de ultracentrifugação nos 

estudos das lipoproteínas (Bertolame, 1997). 

 

O desenvolvimento adicional da clássica hipótese lipídica parece ter sido 

influenciado por duas linhas de evidência epidemiológica: a primeira, sendo de 

estudos ecológicos que correlacionaram dieta com taxas de doenças 

cardiovasculares e a segunda, relacionando os fatores dietéticos com o nível 

sérico de colesterol e este com o maior risco da doença coronariana (Willette, 

1998). 

 

Em 1948, iniciou-se o estudo da cidade de Framingham que, após 

quatro anos de seguimento de 90% dos seus participantes, quando foi possível 

demonstrar associação entre gênero, hipertensão arterial, obesidade e nível 

elevado de colesterol sérico com taxas mais altas de doença arterial 

coronariana, sendo esses resultados apresentados em seu primeiro relatório 

em 1957 (Dawber et al., 1957). Esse estudo persiste até os dias atuais com 

seus participantes sendo submetidos a reexame, a cada dois anos, e muito tem 

contribuído para o entendimento dos fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares. 

 

Nos anos 50, a associação entre dieta e DAC tomou bastante impulso 

devido às observações feitas a partir de estudos epidemiológicos. Em 1957, 

Keys  chamou a atenção da comunidade científica para a diferença de eventos 

cardiovasculares existente entre diversos países, relacionando-a a ingestão de 

gordura. Esse pesquisador examinou dados dietéticos de 16 populações de 

diferentes regiões em sete países (Japão, Holanda, Iugoslávia, Grécia, Itália, 

Finlândia e Estados Unidos), sendo uma amostra de mais de 11.000 homens 

na faixa etária de 40 a 59 anos. Observou que o percentual calórico da dieta 

proveniente da ingestão de gordura saturada estava fortemente correlacionado 

com taxas de mortalidade coronariana, assim como a baixa ingestão de 
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gordura saturada estava associada a uma baixa incidência de DAC, estando 

essa última associação presente nos países menos industrializados, nos quais 

a população diferia, em muitas características, das populações dos países 

industrializados, principalmente quanto ao estilo de vida (Keys, 1980). Como 

esse estudo foi baseado em populações de países diferentes, as observações 

feitas por Keys poderiam ser influenciadas por fatores confundidores, como as 

diferenças genéticas presentes nessas populações, conforme observações 

feitas pela comunidade científica da época. 

 

Essa crítica estimulou Keys e colaboradores e outros pesquisadores a 

desenvolverem estudos com migrantes japoneses, visando a anular a 

influência genética para observar melhor outros fatores de risco, principalmente 

os dietéticos. O “Estudo Ni-Hon-San” foi desenvolvido com esse objetivo e 

incluiu japoneses que viviam em sua terra natal e os que emigraram para o 

Hawaii)e Estados Unidos. Nesse estudo, Keys e colaboradores (1981) 

observaram o papel da alimentação na determinação do nível sangüíneo de 

colesterol, assim como  deste sobre a incidência de infarto do miocárdio. As 

diferenças observadas entre os hábitos alimentares nas três populações de 

japoneses quanto aos seus níveis de colesterol sérico e na predisposição para 

o desenvolvimento da DAC demonstraram uma forte influência dos fatores 

ambientais. Os 2.138 japoneses que permaneceram no Japão (Hiroshima e 

Nagasaki) tinham uma menor incidência de eventos coronarianos e 

apresentavam menores níveis séricos de colesterol, quando comparado com 

os 8.006 que passaram a viver no Hawaii (Honolulu); estes, por sua vez, 

apresentavam níveis intermediários de colesterol sérico e os que foram para 

São Francisco e adotaram o estilo de vida americano com uma alimentação 

rica em gordura saturada e colesterol e pobre em fibras, apresentaram a maior 

incidência de eventos por DAC e tiveram os níveis mais elevados de colesterol 

sérico entre as três populações estudadas.  

 

A incidência de DAC nessas populações de japoneses foi, também, 

estudada por Kato e colaboradores (1973), e Robertson e colaboradores 

(1977). Eles compararam o percentual de calorias totais oferecidas na dieta 
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proveniente de gorduras saturadas e verificaram que, no Japão, era de 7%, nos 

emigrantes do Hawaii  23% e  nos moradores de São Francisco, 26%; as 

médias de ingestão de colesterol foram, respectivamente, de 464, 533 e 545 

mg/dl. 

 

Durante a II Guerra Mundial, uma redução importante no consumo de 

gordura animal ocorreu na Finlândia, Noruega e outros países da Europa e, no 

mesmo período, aconteceu uma redução similar nas taxas de DAC , associada 

à redução no consumo desses alimentos (Katz e Stamler, 1953). 

 

Algumas tentativas de modificação da gordura dietética, visando à 

prevenção da DAC, foram desenvolvidas com base na teoria da hipótese 

lipídica - duas estratégias dietéticas gerais foram empregadas: uma, 

substituindo a gordura saturada por gordura polinsaturada e outra, por 

carboidratos ( Willett, 1998). 

 

O estudo dos “Veteranos de Los Angeles” incluiu 846 voluntários 

masculinos, com média de idade de 65 anos, distribuídos, ao acaso, em dois 

grupos: um controle e um teste, cuja intervenção era com dieta pobre em 

colesterol e rica em óleos vegetais, com alto teor de ácidos poliinsaturados por 

oito anos. No grupo sob intervenção, a redução da hipercolesterolemia foi de 

13%, e os eventos coronarianos decresceram 31%, quando comparados com o 

grupo controle. Essas diferenças foram estaticamente significantes. 

 

Em vários estudos em que foi testada a teoria da hipótese lipídica, 

evidenciaram-se diferenças importantes nas taxas de DAC entre populações, e 

essas diferenças foram, provavelmente, provenientes dos fatores ambientais e 

dos fatores genéticos. Embora esses resultados sejam consistentes com a 

teoria da hipótese lipídica, nesses estudos, muitos fatores confundidores 

podem ter influenciado os resultados. 
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 Uma outra abordagem científica foi desenvolvida para se observar o 

nível sérico de colesterol, como um fator intermediário entre dieta e DAC, 

enfocando dois aspectos: a relação entre dieta e nível de colesterol sérico e a 

relação entre este e a DAC (Willett, 1998). Dentre esses, destaca-se o “Estudo 

da Western Electic Company’s Hawthone Works”, envolvendo 1900 

americanos de meia idade ( 45 – 55 anos) que já trabalhavam na companhia 

há mais de dois anos e foram avaliados em relação à dieta, aos níveis séricos 

de colesterol e a outras variáveis; no início do estudo e após um ano, esse 

grupo foi observado durante 19 anos. O objetivo desse estudo foi investigar as 

associações existentes entre os ácidos graxos dietéticos, o colesterol sérico e o 

risco de morte por DAC. Seus resultados mostraram que o risco de morte foi 

positivamente correlacionado com a ingestão de gordura, mesmo após o 

ajustamento de outras variáveis, como idade, tabagismo, consumo de álcool, 

pressão arterial, massa corpórea etc.; porém, o risco de morte correlacionou-se 

de modo inverso com a ingestão de ácidos graxos poliinsaturados e, de modo 

direto, com o consumo de colesterol dietético. 

 

Apesar da teoria da hipótese lipídica ter sido sustentada durante 

décadas, embasada em numerosos estudos bem conduzidos, ela passou a 

sofrer fortes críticas a partir da década de 80. Essas críticas, em parte, podem 

ser atribuídas ao melhoramento das técnicas e métodos analíticos que foram 

desenvolvidos nessa época, permitindo-se avaliar melhor as associações 

anteriormente observadas. 

 

Jacobs e colaboradores (1983) e Katan e colaboradores (1986) 

observaram que o nível sérico de colesterol não representava o efeito completo 

do perfil lipídico no risco de DAC e que o nível sérico de colesterol, como uma 

resposta a mudanças dietéticas, diferia substancialmente entre os indivíduos. A 

partir dessas críticas e das observações dos estudos de seguimento 

anteriormente citados, compreende-se que a composição lipídica da dieta (alta 

em gordura saturada e colesterol, e baixa em gordura polisaturada) aumenta o 

risco de DAC, mas o conhecimento de outros fatores, independentes desses 
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três componentes, é necessário para uma melhor compreensão da distribuição 

dessas doenças nas diversas populações estudadas. 

 

1.3 A evolução das práticas dietéticas preventivas  

A alimentação está presente na história da humanidade como um dos 

primeiros cuidados prestados aos enfermos. O uso de preparações dietéticas 

(sopas, caldos, infusões, cozidos e chás) como propiciadores de analgesia, 

cicatrização de feridas, regeneradores de tecidos e revitalizantes é uma prática  

muito antiga e pode ser observada através de simples leituras em livros 

infantis, papiros antigos, crônicas da literatura, ou mesmo, nas escrituras 

sagradas (Magnoni,1993). 

 

A associação entre diversos tipos de alimentos e o processo 

saúde/doença, inicialmente, foi feita de forma intuitiva, num contexto religioso 

ou com efeito de magia. No século XII, o “médico” Maimonides já afirmava que 

qualquer doença poderia ser curada pela dieta e são clássicas as suas lições 

sobre a prescrição de dietas para o tratamento da asma e da impotência 

sexual, sendo inclusive documentadas em quadros expostos em alguns 

museus da Europa e dos Estados Unidos. 

 

As investigações quanto à relação entre dieta/saúde ou dieta/doença já 

são bem antigas. Inicialmente, esse interesse deu-se através do uso do 

raciocínio epidemiológico e identificou algumas doenças carenciais, como a 

hipovitaminose A, o escorbuto e o beribere. Essas descobertas foram possíveis 

porque se observou que a falta de alimentos básicos, como leite e derivados, 

frutas cítricas e vegetais na dieta cotidiana propiciava a instalação dessas 

doenças. Observou-se, também, que a adição desses nutrientes na dieta 

levava ao desaparecimento dos sintomas e, na maioria das vezes, à cura do 

paciente, em curto intervalo de tempo, da mesma forma que a falta de 

vitaminas A, B e C levava ao aparecimento dos sintomas específicos nestas 

doenças carenciais. 
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Na década de 50, novos desenhos de investigação, como os estudos de 

coorte, foram desenvolvidos, a exemplo do estudo de Framingham, assim 

como ensaios clínicos controlados que permitiram aprimorar a metodologia das 

investigações, propondo modelos explicativos que superaram a teoria 

monocausalista da enfermidade e reforçaram a valorização das questões 

ambientais e a delimitação formal do conceito de risco. Na década de 60, com 

a incorporação da computação eletrônica no meio científico, novas 

perspectivas foram criadas aos estudos epidemiológicos através dos modelos 

analíticos que permitiram solucionar os problemas das variáveis de 

confundimento e, conseqüentemente, a identificação de novos fatores 

promotores de DAC, assim como fatores protetores do sistema cardiovascular.  

 

A análise dos aspectos alimentares sobre a saúde foi impulsionada pelo 

desenvolvimento de métodos científicos capazes de analisar os alimentos e 

medir seus efeitos bioquímicos no organismo humano, identificando, inclusive, 

as variações metabólicas associadas aos componentes genéticos. Alguns 

campos da dietoterapia foram mais sensíveis a essa evolução científica do que 

outros. A dietoterapia nas hiperlipidemias foi um dos campos que mais 

avançou. A compreensão da ação do colesterol nas doenças cardiovasculares 

contribuiu para a promoção do avanço na área de tecnologia de alimentos, com 

o surgimento de várias técnicas para sua redução na alimentação, produção de 

alimentos com baixo teor de gordura, identificação de interações alimentares 

que influenciam nos níveis de colesterol sérico e a criação de normas de 

rotulagem para alimentos industrializados. O avanço das pesquisas na área de 

alimentação e nutrição favoreceu o desenvolvimento de novos conhecimentos 

na área de alimentos, favorecendo a adoção de práticas dietéticas mais 

eficazes e eficientes no combate aos fatores de risco cardiovasculares. 
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1.4 As intervenções dietéticas no combate aos fatores de 
risco cardiovasculares 

Duas estratégias dietéticas principais de prevenção de DCV são 

recomendadas: a abordagem populacional, que consiste na recomendação de 

uma dieta saudável para todas as pessoas, e a abordagem individualizada - 

avaliação criteriosa para identificar o perfil de risco e o que pode ser modificado 

pela dieta. 

 

O impacto positivo da terapia hipolipemiante já foi observado em 

grandes populações, de ambos os gêneros, nas diferentes faixas etárias e em 

indivíduos que apresentam simultaneidade de fatores de risco (Luz & Cesena, 

2001; Downs et al, 1998). A dislipidemia figura como um dos mais importantes 

fatores de risco cardiovasculares, seja no âmbito de prevenção primária, seja 

em pacientes com aterosclerose coronariana estabelecida (prevenção 

secundária) que  constitui um risco independente para DAC e pode aumentar a 

prevalência de eventos coronarianos, quando associada a outros fatores de 

risco. Segundo as diretrizes do II Consenso Brasileiro sobre Dilipidemias 

(1996), os princípios dietéticos para o tratamento da dislipidemia são 

preconizados para serem adotados em duas fases - passo I e II, fornecendo, 

em termos de calorias totais da dieta/dia nos dois passos os mesmos 

percentuais de gordura total (30%), de ácidos graxos poliinsaturados (até 10%), 

de  monoinsaturados (10 a 15%), de carboidratos (50 a 60% ) e de proteínas 

(1g/Kg de peso ) e calorias totais para atingir e manter o peso desejável nas 

duas fases. Para o colesterol, a ingestão recomendada é de menos de 300 

mg/dia na fase I, e menos de 200mg/dia na fase II e para os ácidos graxos 

saturados, menos de 10% na fase I e menos de 7% na fase II. 

 

As diretrizes da SBC sobre a prescrição de dieta na prevenção e 

tratamento da aterosclerose têm priorizado as recomendações da redução do 

consumo das gorduras saturadas, do colesterol e do consumo de calorias, ao 

passo que são poucas as recomendações feitas sobre o consumo de alimentos 

vegetais ricos em compostos bioativos com potenciais efeitos protetores para o 
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sistema cardiovascular e para a saúde de um modo geral. Tem sido observado 

um crescente interesse no estudo dos efeitos protetores desses componentes, 

e seus resultados fortalecem a sua importância na composição da dieta para a 

prevenção das DCV. O “Estudo do Coração da Dieta de Lyon” de Lorgeril e 

colaboradores (1996) testou em 605 portadores de DAC a eficácia da dieta 

mediterrânea, caracterizada pelo elevado teor de frutas, legumes, cereais, 

fibras, vitaminas C e E, gorduras mono e polisaturadas e baixo teor de gordura 

animal e gordura saturada. Os resultados, após uma média de 

acompanhamento de 27 meses, mostraram uma redução significativa de 76% 

(p<0,0001) de eventos cardiovasculares (morte, infarto, angina instável, AVC, 

ICC e embolia). Essa e outras evidências têm colocado no centro das 

discussões a importância dos alimentos funcionais na prevenção das doenças 

cardiovasculares, enfatizando a importância de uma análise mais abrangente 

da composição da dieta.  

 

Apesar de ainda não estar disponível para a investigação nutricional 

uma metodologia de inquérito perfeita, a seleção de métodos apropriados para 

determinadas propostas permitiu um maior avanço do conhecimento científico 

e, consequentemente, uma melhor compreensão sobre a influência da dieta no 

aparecimento, na prevenção e no tratamento das doenças cardiovasculares. 

Essas observações foram despertando, cada vez mais, o interesse em estudos 

que abordavam diferentes padrões ditéticos com o propósito de identificar 

possíveis associações protetoras e promotoras entre dieta e DCV. Sabe-se, 

atualmente, que a alimentação pode atuar como co-fator na etiologia de várias 

doenças. Dentro dessas novas abordagens, valoriza-se, cada vez mais, o 

conceito de “alimento funcional”, definido como alimento que contém um ou 

mais componentes, em concentrações adequadas, que realizam funções no 

organismo, com efeitos celulares e fisiológicos positivos.  

 

Vários alimentos funcionais, especialmente os de origem vegetal, já 

foram identificados e seus efeitos protetores reconhecidos. Deste modo, o 

consumo de frutas e de verduras tem sido associado ao baixo risco de DCV. 

Essa associação protetora tem sido observada em vários estudos 
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epidemiológicos que observaram ou testaram fatores dietéticos e seus efeitos 

em FRCV ou na própria patologia em indivíduos ou em populações. Nesses 

estudos, observou-se o efeito protetor das fibras solúvel e insolúvel, das 

verduras, das hortaliças e das frutas, das leguminosas e sementes, dos óleos 

vegetais, de algumas ervas, da proteína de peixe, chás verdes, vitaminas, 

minerais, fitoquímicos, ácidos graxos mono e polissaturados. Além do efeito 

protetor desses alimentos, os estudos demonstram a eficácia e a eficiência de 

algumas estratégias dietéticas na prevenção e controle das DCV e na 

promoção da saúde. Dentre elas, pode-se citar a distribuição dos nutrientes na 

dieta, volume e fracionamento, formas de preparo, educação nutricional dentre 

outras intervenções. 

 

Essas e outras evidências têm colocado, no centro das discussões, a 

importância dos hábitos alimentares na prevenção das DCV, enfatizando a 

importância de uma análise mais abrangente da composição da dieta. Deve-se, 

contudo, salientar a existência de algumas lacunas do conhecimento nesta 

área, como por exemplo, em relação às recomendações de quantidade de 

consumo de alimentos funcionais e da sua interação com os demais 

componentes da dieta.  

 

Essas evidências, juntamente com outras provenientes das diversas 

áreas médicas, têm possibilitado a ampliação de técnicas de prevenção e 

controle com abordagens multiprofissionais que são mais eficazes e eficientes 

como medidas preventivas e terapêuticas; entretanto, o não acompanhamento 

dessas evidências científicas pelos profissionais de saúde, em especial os 

nutricionistas que lidam, especificamente, com a questão alimentar, talvez seja 

um importante obstáculo a ser vencido.  
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CONDIÇÕ
ES DE 
VIDA 

MODO DE 
VIDA 

ESTILO DE 
VIDA 

INSERÇÃO SÓCIO-
ECONÔMICA 

CULTURA 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

ORGANIZAÇÃO  SOCIAL 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

EDUCAÇÃO 
PARA A SAÚDE 

EESSTTRRUUTTUURRAA  SSOOCCIIAALL    
EESSTTAADDOO

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  
 

Angina, infarto do miocárdio, insuficiência 
arterial periférica, isquemia cerebral 

PRINCIPAIS FATORES 
DE RISCO CLÁSSICOS 

Hipertensão arterial 
dislipidemia 
tabagismo 

FATORES DE RISCO  
EMERGENTES 

 HDL baixo, triglicérides 
elevados, atividades 

inflamatória e 
atividade trombólica e 

fibrinolítica 

ATEROSCLEROSE

1.5  Modelo grafo 

FATORES PRIMÁRIOS 
Dieta  obesidade sedentarismo  estresse  

tabagismo diabetes pós-menopausa 
hereditariedade sexo idade

LOTUFO, PAULO A, Modificado por BARBOSA, Simone Janete Oliveira 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 As DCV são responsáveis por mais de um terço das mortes na 

população adulta brasileira, sendo também, importante causa de morbidade. 

Nesse cenário, as medidas de prevenção primária e secundária direcionadas a 

estas patologias são de fundamental importância para a promoção de uma 

melhor qualidade de vida da população e, conseqüentemente, para a redução 

de custos com a saúde pública. Nesse sentido, a questão alimentar torna-se 

uma importante estratégia de ação para a redução da morbi-mortalidade 

conseqüente dessas doenças. Assim, essa revisão sistemática resume um 

conjunto de conhecimentos sobre o impacto de estratégias dietéticas simples e 

econômicas que contribuirá para práticas de condutas nutricionais mais 

acertadas. Desta forma, os ganhos paralelos que advêm dessas medidas 

dietéticas, como a redução dos gastos com a saúde pública, de complicações 

associadas com a alimentação e a melhora na qualidade de vida da população, 

sobretudo a de baixa renda que não tem nem condições de comprar os 

medicamentos necessários e nem acesso aos serviços de saúde 

especializados neste tipo de tratamento. 
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3 OBJETIVO GERAL 

Identificar, na literatura, evidências científicas sobre os fatores dietéticos 

considerados protetores e/ou terapêuticos nas doenças cardiovasculares em 

indivíduos adultos e idosos de ambos os sexos. 
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4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar as melhores evidências sobre o efeito protetor dos alimentos 

sobre as DCV; 

• Identificar as melhores estratégias dietéticas para prevenção e controle das 

DCV; 

• Favorecer a tomada de decisões mais acertadas na conduta nutricional 

para prevenção e/ou tratamento das DCV. 
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5.1 Resumo 
 

Objetivo: Identificar, na literatura, evidências sobre fatores dietéticos 

considerados protetores e/ou terapêuticos para as doenças cardiovasculares 

em seres humanos adultos e/ou idosos.  

 

Métodos: Revisão sistemática da literatura, envolvendo todos os estudos 

observacionais e de intervenção realizados em adultos e/ou idosos, localizados 

por buscas no MEDLINE e LILLACS, no período compreendido entre 1966 e 

2000 que examinaram, exclusivamente, associações entre fatores dietéticos 

protetores (alimentos, dieta ou estratégias dietéticas) vs perfil de riscos e/ou 

eventos cardiovasculares.  

 

Resultados: Foram incluídos quinze estudos observacionais que analisaram 

os seguintes fatores dietéticos: consumo de vegetais, padrões de dieta, 

consumo de fibras e consumo de peixe vs perfil de riscos e/ou mortalidade 

cardiovascular. Nos dezoito estudos de intervenção, padrões de dietas e/ou 

educação nutricional, suplementação de fibra ou isoflavona de soja e consumo 

de peixe e/ou óleo de peixe foram os fatores dietéticos avaliados. Em todos os 

estudos, o efeito protetor dos fatores dietéticos analisados foram observados, 

sendo estatisticamente significantes em vinte e sete deles.  

 

Conclusões: as evidências são consistentes, no que se refere aos fatores 

dietéticos aqui analisados, como protetores de doenças cardiovasculares. Os 

desfechos mais consistentes, como redução de infarto, acidente vascular 

cerebral e morte foram observados nos estudos que analisaram globalmente 

características importantes da dieta, como: composição, quantidade, proporção 

e adequação, sendo estes aspectos os mais importantes a serem adotados na 

conduta nutricional direcionada à prevenção e ao controle das doenças 

cardiovasculares. 

 

 
Palavras-chave: doenças cardiovasculares, dieta, prevenção. 
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5.2 Abstract 
 

Goal: To identify, in literature, evidence regarding nutritional factors considered 

to be protective and/or therapeutic against cardiovascular diseases in adult 

and/or elder patients.  

 

Methods: Systematic review of literature, involving all observational and 

intervention studies carried out in adults and/or elders, localized in searches on 

MEDLINE and LILLACS, during the period that goes from 1966 to 2000, and 

that examined, exclusively, associations between protective nutritional factors 

(food, diets or nutritional strategies) versus profile of risk and/or cardiovascular 

events.  

 

Results: Fifteen observational studies that analyzed the following nutritional 

factors were included: consumption of vegetables, nutritional standards, 

consumption of fibers and fish versus cardiovascular risk and/or mortality 

profile. In the eighteen intervention studies, we evaluated nutritional standards 

and/or nutritional education, supplement of soybean isoflavons or fibers, and 

the consumption of fish and/or fish oil. We observed the protective effect of the 

nutritional factors analyzed in all studies, and they were statistically significant in 

twenty-seven studies.  

 

Conclusions: The evidences are consistent with cardiovascular disease 

protection, in regard to the nutritional factors here analyzed. The most 

consistent outcomes, such as the reduction of infarction, stroke and death were 

observed in the studies that analyzed the major characteristics in the diet, such 

as: composition, amount, proportion and if adequate or not, being these the 

main aspects to be adopted in nutritional management directed towards 

prevention and control of cardiovascular diseases. 

 
 
Keywords: Cardiovascular diseases, Diet, Prevention. 
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5.3  Metodologia   

Foi realizada revisão sistemática da literatura a partir da identificação de 

artigos originais publicados na base de dados MEDLINE, entre 1966 e 2000, e 

LILACS, no período de 1982 a 2000, que abordaram, exclusivamente, a ação 

de fatores dietéticos (estratégias dietéticas, dietas, fibras, ácidos graxos não 

saturados, vitaminas, antioxidantes, minerais, carboidratos, proteínas, 

flavonóides, fitosteróis e fitoestrógenos (isoflavonas) na prevenção e/ou 

tratamento das doenças cardiovasculares. 

 

5.3.1     Seleção das bases de dados utilizadas:  

1. MEDLINE – a escolha dessa Base de Dados deu-se em função de ser o 

maior banco de dados sobre resumos de artigos e uma das mais 

importantes fontes de revistas indexadas da área de Saúde. 

2. LILACS – nesta fonte, identificaram-se  trabalhos desenvolvidos na América 

Latina e Caribe não publicados em revistas indexadas. 

Essas duas Bases de Dados foram analisadas por um comitê de 

pesquisadores  I-A do CNPq, especialistas da área de Epidemiologia, que as 

consideraram como as mais importantes fontes de pesquisa disponíveis na 

área de saúde (Chaves, 2000). 

 

5.3.2      Estratégias utilizadas nas consultas às bases de dados 

Foi realizada uma revisão de forma sistematizada para identificar os 

artigos, abordando os fatores dietéticos protetores e terapêuticos das doenças 

cardiovasculares. Para as duas bases de dados, as buscas foram feitas 

usando-se as mesmas Expressões de Pesquisa no formulário avançado, em 

língua portuguesa, seguindo a orientação fornecida no manual do usuário, 

disponível no endereço http://wwwbireme.br/bvs/P/manual/modulo. 
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A pesquisa foi feita, preferencialmente por assunto, utilizando-se o 

campo “descritor de assunto” e, quando possível, incluiu um qualificador ou 

aspecto específicos do assunto. 

A consulta ao índice desse campo permitiu identificar os “descritores” 

mais adequados ao objetivo dessa revisão. Na ausência de “descritor de 

assunto” apropriado, o campo de dados “palavras” foi utilizado para identificar 

os artigos. Para relacionar ou excluir os termos, usaram-se os operadores 

booleanos: and, or, and not . 

 

5.3.3    Expressões de pesquisa utilizadas    

− “doenças cardiovasculares” (descritor de assunto) prevenção e/ou controle 

(aspecto específico do assunto) and “ dieta” (descritor de assunto) and not 

droga and not animal (palavras), 

− “fibra na dieta” (descritor de assunto) and “doenças cardiovasculares” 

(descritor de assunto) and not droga and not animal (palavras), 

− “Ácidos graxos” (descritor de assunto) and “doenças cardiovasculares” 

(descritor de assunto) and not droga and not animal (palavras). 

− “vitaminas” (descritor de assunto) and “doenças cardiovasculares” (descritor 

de assunto) and not droga and not animal (palavras). 

− “antioxidantes” (descritor de assunto) and “doenças cardiovasculares” 

(descritor de assunto) and  not droga and not animal (palavras). 

− “minerais” (descritor de assunto ) and  “doenças cardiovasculares” (descritor 

de assunto) and not droga and not animal (palavras). 

− “carboidratos da dieta” (descritor de assunto) and “doenças 

cardiovasculares” (descritor de assunto) and not droga and not animal 

(palavras). 

− “proteínas” (descritor de assunto) and “doenças cardiovasculares” (descritor 

de assunto) and not droga and not animal (palavras). 

− “fitosteróis” (descritor de assunto) and  “doenças cardiovasculares” 

(descritor de assunto) and  not droga and not animal (palavras). 
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− “isoflavonas” (descritor de assunto) and “doenças cardiovasculares” 

(descritor de assunto) and not droga and not animal (palavras). 

− Flavonóides (palavras) and “doenças cardiovasculares” (descritor de 

assunto) and not droga and not animal (palavras). 

 

5.3.4      Critérios de inclusão dos artigos 

Foram incluídos no estudo os artigos em idioma inglês, português, 

espanhol ou francês, apresentando resumos estruturados, envolvendo seres 

humanos adultos e/ou idosos, encontrados nas bases de dados, citadas 

anteriormente, referentes ao período de até o ano 2000, quando foram 

localizados na rede e contemplaram a seqüência de passos abaixo 

relacionados. 

Seqüência de passos: 

1. no título, existência de palavras-chave indicando abordagem às questões 

sob enfoque neste trabalho; 

2. existência de resumo informando os principais tópicos (objetivo, 

metodologia utilizada,  componente nutricional em enfoque e resposta ao 

objetivo)  

 

5.3.5      Critérios de exclusão dos artigos 

Foram excluídos os artigos que: 

− abordaram o tema associado a medicamentos, suplementos 

medicamentosos e mudanças em estilo de vida, excetuando-se quando 

apresentaram alguma fase, observando, exclusivamente, o papel dos 

componentes dietéticos. 
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− abordaram a mesma casuística dos artigos, aqui analisados, através do 

agrupamento de estudos não identificados no resumo (por exemplo: 

metanálise). 

− Não tinham resumo estruturado. 

 

5.3.6      Classificação dos estudos encontrados 

Inicialmente, foi feita uma triagem criteriosa e mapeamento para evitar 

viés de publicação. Para trabalhos, com a mesma casuística, selecionou-se a 

publicação de maior interesse para o estudo. Após a leitura criteriosa, artigos 

foram selecionados com base nos critérios acima referidos e separados em 

dois grupos: estudos observacionais e de intervenção, assim definidos: 

− Estudos observacionais (ecológico – coorte prospectiva - coorte 

retrospectiva - caso-controle - transversal comparativo e transversal 

descritivo) - quando o investigador, apenas, observou os processos sob 

investigação. 

− Estudos de intervenção (ensaios clínicos randomizados controlados duplo-

cego; ensaios clínicos randomizados controlados cross-Over; ensaios 

clínicos randomizados controlados multicêntricos; ensaios clínicos 

controlados e ensaios clínicos ) - quando o investigador interferiu nos 

processos de maneira metódica e controlada, visando à experimentação. 

Para fins de análise, os estudos foram agrupados em relação ao tipo de 

observação ou intervenção realizada, separando os estudos observacionais 

dos estudos de intervenção. 

Nos estudos observacionais, foram analisadas as associações entre os 

fatores dietéticos e as doenças cardiovasculares (através de medidas de 

riscos, mortalidade, prevalência ou freqüência de eventos) e nos estudos de 

intervenção “eficácia” e/ou “efetividade”2 das estratégias dietéticas utilizadas 

na prevenção e controle dessas doenças. Os ensaios clínicos, aqui localizados, 
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foram analisados num contexto mais epidemiológico, na medida em que visam 

a avaliar medidas preventivas para melhorar o nível de saúde da população. 

5.3.7            Análise 

Descritiva, com apresentação de tabelas, sempre que possível, 

observando os desenhos de cada estudo. Seguindo a denominação de 

Fletcher (1989, p.177), os ensaios clínicos foram classificados de acordo com 

seu objetivo em: de eficácia – avaliação de um tratamento administrado em 

condições ideais, ou seja, conforme a determinação do investigador ou de 

efetividade – avaliou-se um tratamento prescrito em circunstâncias rotineiras, 

sem o controle do investigador. A avaliação da eficácia e da efetividade foi feita 

de acordo com Fletcher. Segundo ele, a comprovação da eficácia ou da 

efetividade é demonstrada quando a intervenção aplicada traz mais benefícios 

do que malefícios aos indivíduos que a recebem (eficácia ) ou quando lhes são 

prescritas (efetividade).  

 

 

 

2 Embora, no dicionário, não exista distinção entre os termos eficácia e efetividade, nesse trabalho como 

na área médica eles apresentam significados distintos para expressar conceitos importantes em assistência 

à saúde. 
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6 RESULTADOS 

 

Foi localizado um total de 1045 referências ao MEDLINE e LILACS, 

sendo que 467 foram excluídas por não apresentarem resumos. Assim, 

considerando as 578 referências que apresentaram o resumo, apenas 34 

estudos preencheram os critérios de inclusão para este trabalho, sendo um 

deles excluído por não ter sido localizado (Tabela1). 

Tabela I – Número e percentual de referências localizadas, por períodos, 
                 em toda base de dados do LILACS e MEDLINE 

PERÍODO 
 

Nº DE REFERÊNCIAS 
ENCONTRADAS 

SEM 
RESUMOS % COM 

RESUMOS % 

1966-1985    241 188 78,00 53 22,00 

1986-1993   227 89 39,20 138 60,80 

1994-1999   444 150 33,78 294 66,22 

2000   133 40 30,00 93 70,00 

TOTAL 1045 467 44,70 578 55,30 

 

Com relação aos estudos selecionados, a maioria deles foi publicada na 

década de 90 e  observa-se uma predominância de publicações americanas, 

(66,7%), com base em estudos também de origem americana (40,0%). A mais 

evidente fonte de publicação foi o American Journal Clinical Nutrition, com 

20,0% de publicações nesta área de conhecimento. 

As principais associações analisadas nos estudos observacionais foram: 

consumo de vegetais vs risco e mortalidade cardiovascular (33,33%); aspectos 

qualitativos e quantitativos da dieta vs risco e mortalidade cardiovascular e, 

(26,66%); consumo de fibras vs risco e mortalidade cardiovascular e, também, 
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com esse mesmo percentual, consumo de peixe vs risco e mortalidade 

cardiovascular em 13,33%.  

Nos estudos de intervenção, as associações observadas foram: efeito de 

padrões de dietas vs risco cardiovascular (44,44%); suplementação de fibra vs 

risco cardiovascular (22,22%); efeito de consumo de peixe e/ou de seu óleo vs 

risco cardiovascular além dos que analisaram, especificamente, as 

associações entre educação nutricional vs risco cardiovascular em 11,1% 

desses estudos. 

Os estudos, que analisaram os aspectos globais da dieta, mostraram 

que dieta com baixo teor de gordura, especialmente as saturadas, e alto teor 

de vegetais, incluindo todos os grupos de alimentos no consumo diário e bem 

fracionado em número de refeições, superior ao que é habitual, ou seja, três 

refeições/dia, favorecem a redução de FRCV e MCV (Quadro 2). Esses 

resultados convergem com os obtidos em estudos de intervenção, como o de 

Lorgeril et al, 1996, (Tabela 2). Nesse estudo, o consumo de uma dieta rica em 

frutas, hortaliças e produtos à base de cereais integrais, que são ricos nos 

compostos bioativos (flavonóides, fitosteróis, taninos entre outros), certamente, 

potencializaram o efeito protetor da dieta mediterrânea e favorecem uma 

redução de 76% dos eventos cardiovasculares na população doente.observada 

Outro estudo de intervenção importante, desenvolvido por Metz et al (2000) 

mostrou o efeito protetor de uma dieta adequada, contendo todos os grupos de 

alimentos em quantidades suficientes, que promoveram uma redução 

expressiva em vários FRCV, especialmente em indivíduos diabéticos e 

hipertensos (Tabela 2). 
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No Quadro 1, estão os estudos que analisaram o efeito protetor do consumo de 

vegetais nas DCV, os trabalhos de Gaziano et al, 1995, Liu et al, 2000 e o 

trabalho de Cox et al, 2000 chamam atenção pelo longo tempo de observação, 

acima de quatro anos, e pelo efeito protetor do consumo de vegetais na 

redução do perfil RCV, de modo estatisticamente significante. Considerando os 

estudos apresentados no Quadro 2 e os estudos de intervenção que 

analisaram padrões de dieta com características mais vegetarianas, expostos 

na Tabela 2, há uma forte sugestão de que o consumo deste grupo de 

alimentos favorece a redução do perfil de risco dos indivíduos e, sobretudo, 

reduz a mortalidade por doenças cardiovasculares. 

Analisando os estudos que observaram os efeitos do consumo de fibra, 

expostos no Quadro 3, dois desses estudos se destacam pelo tempo de 

seguimento, maior que nove anos, permitindo analisar, de forma mais segura 

os efeitos protetores das fibras a longo prazo. Todd et al, 1999 analisaram uma 

coorte de 11.629 adultos, de ambos os sexos, e esses alimentos mostram-se 

benéficos, tanto na redução de FR, importante para o desenvolvimento de 

DCV, como na redução de mortes em decorrência dessas doenças, de modo 

significante, estatisticamente (Quadro 3). Na Tabela 4, estão apresentados os 

estudos de intervenção em que a estratégia dietética de ponta foi a 

suplementação de fibras, quando se observa a eficácia das fibras no controle 

de vários fatores de risco cardiovasculares, especialmente a fibra de aveia e 

trigo. 

A associação de consumo de peixe com risco cardiovascular foram 

observados em dois dos estudos, expostos no Quadro 4, e ambos convergem 
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para demonstrar uma associação negativa, particularmente na coorte 

investigada por Bulliyya, et al, 1994 que acompanhou os participantes por três 

anos e observou reduções, estatisticamente significantes, no perfil lipídico dos 

participantes. Na Tabela 4, estão quatro estudos de intervenção que testaram o 

efeito do consumo de peixe ou de seu óleo no perfil de risco cardiovascular. 

Embora esses estudos tenham um tamanho amostral pequeno, observou-se 

que o maior impacto desses alimentos se dá nos fatores homeostáticos, 

reduzindo situações de risco que favorecem a aterogênese da DAC (Tabela 4). 
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           QUADRO I - Estudos Observacionais que Analisaram os Efeitos do Consumo de Vegetais sobre o Perfil de 
                                Risco e a Mortalidade Cardiovascular 

Autor 
Principal Associações Observadas Desenho do 

Estudo 
População 
Alvo 
 

Tamanho 
Amostral 

Duração 
do Estudo

Resultados 
Principais 

Gaziano, JM 
et al, 1995 

EC-Consumo de carotenóides 
de frutas e verduras vs  MCV 
em idosos 

Coorte 
Prospectiva 
 

H e M 1.299 4,75 anos *↓riscos de MCV p< 0,005 

Simon, JA et 
al, 1998 

ECRC-Consumo. de Ác. 
Ascórbico vs DCV 

 

Transversal 
descritivo 
 

H e M 6.624 NA ↑de 0,5mgs/dia de ácido 
associou-se a ↓de 11% na 
prevalência de DAC e IAM 

Alexander, H  
et al, 1999 

EC- Dieta vegetariana 
(↓gorduras e proteínas e ↑HC 
complexos e fibras) vs FRCV 
comparando estes efeitos com 
uma dieta onívora em 
populações semelhantes 

Transversal 
Comparativo
 

H e M 
(18-74 a) 

119 NA *↓RCV. 
↓ IMC, ↓RAG 
 *↓TRIG, *↓CT, ↑HDL 
*↓Glicose, ↓PS 

Liu, S  et al, 
2000 

↑ Ingestão de frutas e verduras 
vs RCV 

Coorte 
Prospectiva 
 

M 39.876 05 anos ↓ RCV – RR<1 e p=0,01 / Sem 
significância na análise 
multivariada 

Cox, BD et 
al, 2000 

Consumo sazonal de frutas, 
legumes ou salada fresca vs 
DCV 

Caso-
controle 
 

H e M  3.389 06 anos No inverno *↓DCV em H OR<1 
p<0,05 
Em todas as estações *↓DCV 
em M OR<1 p<0,05. 
 

          NA = Não se aplica ↓Redução ↑Aumento 
          *     = Com significância estatística 
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QUADRO II - Estudos Observacionais que Analisaram Globalmente Aspectos Qualitativos e Quantitativos da Dieta sobre o Perfil 
                      Risco e/ou a Mortalidade Cardiovascular  

Autor Principal Associações Observadas Desenho do Estudo População Alvo 
 

N  Duração do Estudo Resultados 
Principais 

Fan, WX et al,  
     1990  

Hábito alimentar de 
populaçoes rurais da China 
(↓ em gordura total, ↑ em 
gordura saturada e 
monossaturada) vs perfil 
lipídico e MCV por DAC, 
AVC e DCH 

Ecológico comparando H e M (35-64 anos) 6.500 
 

Coleta de dados 
sobre os hábitos 
alimentares em 

1983 
e de 

mortalidade de 
1973-1975 

 

Populações chinesas comparadas as 
ocidentais apresentam ↓RCV 
↑Arroz e azeite de oliva MCV DAC e 
*↓DCH; Legumes e *↓mortalidade DAC 
e AVC  
↑Vegetais verdes e *↓ MCV DAC, AVC 
e DCH 
↑Ácido graxo monossaturados e *↓ 
MCV DAC, DCH  

Farchi, G et al, 
1994 

Consumo de alimentos e 
bebidas alcoolicas em 
populações rurais vs  MCV 

 

Coorte Prospectiva 
 

H  (45-64 a) 1.536 20 anos A dieta de 2800k cal/dia com >41% 
das calorias de HC, > 9% proteína, 16-
23% lipídios e 13-19% álcool levou 
maior ↓ 27% MCV após 20 anos 

Kant, AK et al, 
1995 

Composição nutricional da 
dieta vs MCV 

Coorte Prospectiva do 
NHANES I 
 

H e M (25-74a)  10.337 14 anos Dieta diversificada em laticínios, 
carnes, grãos, frutas e vegetais 
consumidos diariamente ↓ Risco MCV 
em ambos os sexos, especialmente 
nos H 

Redondo, MR  et 
al, 1997 

Nº de refeições/dia vs 
suprimento de calorias e 
nutrientes e vs↓ FRCV 

Transversal descritivo  H e M (>60a) 150 NA ↑ nº. refeições/dia leva ao↑ a qualidade 
total da dieta com o suprimento 
adequado de minerais e vitaminas e 
*↓CT *↓ TG *↓VLDL  

NA = Não se aplica ↓Redução ↑Aumento 
*    = Com significância estatística 
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  QUADRO III - Estudos Observacionais que Analisaram os Efeitos do Consumo de Fibras e Antioxidantes sobre o Perfil de 
                         Risco e a Mortalidade Cardiovascular 

Autor 
Principal Associações Observadas Desenho do 

Estudo 
População 
Alvo 
 

Tamanho 
Amostral 

Duração do 
Estudo 

Resultados 
Principais 

HE, J et al, 
1995 

Consumo de 100g/dia de 
fibras de aveia¹ e trigo²  

Transversal 
descritivo 

H (30-48a) 850 NA Fibra de aveia: *↓IMC *↓PS e *↓HDL 
P<0,001 
Fibra de trigo:↓CT,*↓LDL,*↑HDL/CT 
P<0,005 

Ludwig,DS 
et al, 1999 

Consumo. de fibras vs FRCV Coorte 
Prospectiva 

H e M  
(18- 30 a) 

3.609 10 anos *↓P p<0,001*↓RAG p=0,04 
*↓insulina p<0,001 

Toeller, M et 
al, 1999 

Consumo de fibras vs Perfil 
Lipídico 

Transversal 
descritivo 

H e M 
(30-45 a) 

1.817 10 anos *↓ CT/ HDL p=0,001 *↑ HDL p=0,0001 

Todd, S et 
al, 1999 

Consumo de vitaminas 
antioxidantes e fibra vs  
eventos e MCV 

Coorte 
Retrospectiva 
 

H e M 
(40-59 a) 

11.629 09 anos Em H, *↑ingestão de fibras ↓RCV e 
↓MCV RR=0,32 (IC95% - 0,16-0,65) 
p<0,05 
Em M ↑ingestão de fibras foi o único 
fator na *↓RCV e *↓MCV RR< 0,32 
(IC95% - 0,17-0,59)  

  ¹ fibras de aveia (10,2g total de fibra, 3,9g fibra solúvel, 13,9g P e 9,9 gordura)  
  ² fibra de trigo (26g de fibra total, 1,7g fibra solúvel, 9,2g P e 1,9g gordura) 
  NA = Não se aplica ↓Redução ↑Aumento 
  *     = Com significância estatística  
  H = Homem 
  M = Mulher 
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QUADRO IV-  Estudos Observacionais que Analisaram os Efeitos do Consumo de Peixe sobre o Perfil de Risco Cardiovascular e  
                         sobre a Mortalidade Cardiovascular  

Autor 
Principal Associação Observada Desenho do 

Estudo 
População 
Alvo 
 

Tamanho 
Amostra 

Duração do 
Estudo 

Resultados 
Principais 

Mizushima, 
S  et al, 
1997 

Consumo de peixe vs RCV nas 
populações de japoneses 
residentes no Japão e 
emigrantes no Brasil 

Transversal 
comparativo. 
 

H e M  
(45-59a)  

702 NA Os emigrantes apresentaram:  
↑IMC p< 0,001, ↑obesidade, ↑HA, ↑ CT, ↓ingestão de 
peixe  
↑Consumo de carne 
Entre os moradores do Japão, as mulheres ↑JS  
↓ CT, ↑ingestão de álcool, *↑ingestão de peixe p<0,001 

Bulliyya, G  
et al, 1994 

Consumo de peixe  5-10 
x/semana vs composição 
lipídica de ácidos gordurosos e 
RCV  

Coorte 
Prospectiva 

H e M 
 (21-70a) 

1.000 3 anos *↓ TG. *↓VLDL *↑ HDL 
*↑ Concentração n-3 p<0,005 

  NA = Não se aplica ↓Redução ↑Aumento 
  *    = Com significância estatística 
  H = Homem 
  M = Mulher 
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TABELA II - Estudos de Intervenção que Analisaram o Efeito de Padrões de Dietas e/ou de Orientações Educacionais 
                      sobre o Perfil Risco Cardiovascular 

Autor Principal Características Gerais do Estudo Estratégicas Dietéticas Utilizadas Resultados Principais 

Estudos que  Analisaram Padrões de Dieta 
KOLANOWSKI, J et al, 
1983 

EC-eficácia, 10 obesos com ↑RCV, H e 
M e idade de 54-71anos com duração de 
10 dias. 

Dieta Hipocalórica (420Kcal), hiperproteíca (50% do VET 
de proteína) fornecida em 3 refeições/dia  

↓P 360 g/dia, Normalização rápida da PA, 
*CT e TG da *glicemia, sem alteração na 
função hepática e renal,.  

KESTIN, M et al, 1989 ECRC– eficácia com 12 H saudáveis 
com idade de 28-64 anos durante 12 
semanas 

Três dietas foram elaboradas com o mesmo valor calórico, 
protéico, lipídico, glicídico, de minerais e de vitaminas  
1-dieta australiana ↑ gordura; 2-dieta com 60% gordura de 
carne magra e 40% de gordura vegetal e 3- dieta¹ lacto-
ovo-vegetariana  

 As dietas 2 e 3 *↓P; * ↓CT e *↓LDL  
↓HDL e.*↓PA 
Dieta 2 ↑TG  
 

SHINTANI, TT et al, 
1991 

EC com 20 obesos adultos de ambos os 
sexos e com e duração de 21dias 

 VET médio variável de 1600, 2000, 2400 e 2800 Kcal 
distribuídas em (7%) de gordura, (78%) de carboidratos 
complexos e (15%) proteínas 

↓P, *↓CT, *↓ PS, ↓IMC, ↓LDL, ↓TG ↓HDL/CT, 
↓glicose e ↓consumo calórico diário. 

SING, RB et al, 1991 ECRC eficácia duplo-cego envolvendo 
458 H e M com ↑RCV por 1 ano 

Dieta com VET médio de 1.200-2500Kcal/dia, hipocalórica, 
↓ gordura saturada, ↑ em vegetais  

↓P especialmente nos obesos, ↓ glicose de 
jejum, ↓ PS↓ IAM *↓  MCV sendo ↓32,6% na 
soma de FRCV com *↓Complicações, *↓CT, 
*↓Obesidade 

HELLENIUS, ML et al, 
1993 

ECRC 157 H com FRCV e idade de 35-
60 anos durante 6 meses para testar e 
opções de tratamento 
 

Trabalhou-se com 4 grupos de intervenção: Dieta, 
Exercício, Dieta+Exercício e Controle. Sem tratamento 
O grupo dieta (N=40) recebeu orientações verbais e 
escritas²  

 ↓ IMC * ↓ RAG, ↓ OS, * ↓ CC 
* ↓ Consumo de gordura e álcool 
↑Consumo de HC complexos e proteína 
*↓ nos FRCV de 12-14% 

DE LORGERIL, et al, 
1996 

ECRC eficácia  605 H e M de 53-63anos 
após 1º IAM e 3,8 meses de duração 

Dieta mediterrânea  *↓76% Eventos Globais. Inclusive mortes  

METZ, JA et al, 2000 ECRC multicêntrico, 604 portadores de 
HA ou DM II ou dislipidemia, de ambos 
os sexos e com idade de 25-70 anos 
foram acompanhados por 1 ano 

Dois grupos:1-controle 2-teste³ com dietas de = VET 
contendo 22% gordura, 58%HC, 20% proteínas 
 

Em HA e DM observou-se *↓P , *↓PS, LDL, 
*↓CT*↓TRIG, *↓glicose e  *↓Hb Glicosada  
Nos diabéticos, observou-se, *↓P e*↓PS, 
*↓LDL, *↓CT, *↓TG, *↓Glicose Hb Glicosada 

NOAKES, M et al, 2000 ECRC envolvendo 62 H e M com idade 
25-68 anos com IMC >25Kg/m²  durante 
1 ano 

Dieta 1 VLF 10% do VET de gordura sendo 3% de gordura 
saturada 
Dieta 2 HSF 32% do VET de gordura sendo 17% de 
gordura saturada 
Dieta 3 HUF 32% do VET de gordura sendo 6% de 
gordura saturada 

1 VLF e HUF *↓ LDL 20% p< 0,02 
1 VLF e HUF↓ 9,7% P e ↓ 8% CC 

Estudos que Analisaram Orientações Educacionais 
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GUTZWILLER, F et al, 
1985 

EC com 848 saudáveis de ambos os 
sexos e com idade de 16-69 anos por 3 
anos 

Educação Nutricional direcionada a população geral com 
enfoque na ↓ do consumo de gorduras  

 *↓CT e especialmente em M participantes do 
programa educativo e nos indivíduos mais 
jovens  

MAYEDA, C et al, 1993 EC com 44 idosos de ambos os sexos  
 

Educação Nutricional para ↓ fatores de riscos CV ↓47,8% ingestão de gorduras  
39,0% passaram a selecionar melhor os 
alimentos  

YAMAMOTO, R et al, 
1999 

EC 
 

Educação Nutricional para hábitos alimentares saudáveis 
 

*↓supressão do desjejum normalizou PS 
*↑consumo de verduras associou-se com a 
normalização da * PA e * ↓Ssal normalizou 
HDL 
*ingestão moderada de comida associou-se 
com a normalização do IM 

¹Dieta lacto-ovo-vegetariana praticamente contendo só gordura vegetal - ↑ácidos polissaturados, ↓ gordura total e ácidos saturados e colesterol e ↑ HC,  K, Ca 
e M 
²Programa Nacional de Educação Colesterol Step 1 = 30% de gordura total, < 10% de g. saturada, até 10% poliss. 10-15% mono, 50-60 HC especialmente os 
complexos, 10-20g/dia proteína e < 300mg/dia colesterol 
³Dieta teste oferecia sódio, gordura total e saturada, colesterol e fibra e atingia em 100% as necessidades de 22 vitaminas e minerais usando refeições 
preparadas no Centro de Estudo além do café da manhã, almoço e jantar liberava uma fruta ou vegetal ou produtos lácteos ↓gordura e um bônus de óleo 
vegetal, álcool, ou frutas, verduras ou derivados do leite 
↓Redução ↑Aumento 
*Com significância estatística 
 H = Homem 
 M = Mulher 
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                    TABELA III - Estudos de Intervenção que Analisaram os Efeitos da Suplementação de Fibra e/ou de Soja sobre o Perfil de 
                                          Risco Cardiovascular 

 
Autor Principal 

 
Características  Gerais 

do Estudo 
 

Estratégicas Dietéticas Utilizadas 
Resultados 
Principais 

KASHTAN, H et al, 1992 ECRC envolvendo 84 
indivíduos de meia idade e 
de ambos os sexos com 
seguimento de 2 semanas 

Suplementação com Fibra de Farelo de 
Aveia e de trigo 6g/1000Kcal/dia 

O farelo de aveia *↓LDL ↓CT e ↓  
HDL, APO 1 e Apo b e TG  

ANDERSON, J W, 1993  ECRC com 146 H e M 
saudáveis por 1 ano  

Dieta Cardioprotetora (AHA) associada a 
suplementação.com Fibras 

↓ 13% CT e ↓18% LDL 

WISEMAN, H et al, 2000 ECRC cross-over 
envolveu 24 H e M de 19-
40 anos por 34 dias 

Dieta ↑ isoflavonas de soja (21,2mg daidzein 
e 34,8 mg genistein) comparando com dieta 
sem isoflavonas (LI 0,9mg daidzein e 1,0 mg 
genistein) e dieta habitual  

 *↓ o tempo de ocorrência da 
oxidação do LDL, ↓Peroxidação 
Lipídica  
↑Resistência da LDL p/Oxidação 

BAUM, JA et al, 1998 ECRC envolvendo 66 M 
pós-menopausadas com 
idade de 49-83 anos 
durante 2 anos 

Grupo 1 dieta basal com base no Programa 
NCEP passo 1  
Grupo 2 dieta basal mais 90mg deste 
suplemento e 800-900mg de cálcio/dia.  
 

* ↑HDL *Receptores LDL 

          ↓Redução ↑Aumento 
          *Com significância estatística 
          H = Homem 
          M = Mulher 
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TABELA IV - Estudos de Intervenção que Analisaram os Efeito do Consumo de Peixe e do seu Óleo sobre o Perfil  
                                        de Risco Cardiovascular 

 
Autor Principal 

 
Características  Gerais 

do Estudo 
Estratégicas Dietéticas Utilizadas 

Resultados 

Principais 
 

SIESS, W et al, 1980 EC envolvendo 7 H 
saudáveis e seguimento 
de 1 semana 

Ingestão diária de 500-800g de peixe cavala 
cozido ou assado 

↑Proporção de n-3 EPA e ácidos 
monossaturados ↑n-3/n-6, *↓ 
Formação de TX, *↓ Agregação 
plaquetária 
↓Proporção de ácidos esteáricos, 
linoléico, araquidônico e n-3DHA 

BROWN, et al, 1980 ECRC com 146 H e M 
saudáveis por 1 ano  

Dieta Cardioprotetora (AHA) associada a 
suplementação.com fibras 

↓ 13% CT e ↓18% LDL 

WISEMAN, H et al, 2000 ECRC cross-over 
envolveu 12 H saudáveis 
e adultos por 6 semanas 

Dieta 1 livre de peixe – controle 
Dieta 2 de 200g/d de peixe 
Dieta 3 200g/d peixe + 5g de óleo de peixe 
c/ 2,00g de n-3 

 *↓ 13-15% nos leucócitos 
circulantes com as dietas 2 e 3 
respectivamente 
*↓ 6% no nº de neutrofilos com a 
dieta 3 ↑n-3/n-6 com as dietas 2 e 3 

MARCKMANN, P et al, 1997 ECRC – duplo-cego 
envolvendo 47H 
saudáveis com idade de 
29-60 anos durante 
7semans 
 

Suplementação com óleo de peixe 4g/dia 
(0,91g/d n-3) em margarina de girassol 
consumida 30g/dia  

*↑Ácidos polinssaturados de 6 para 
8% p<0,007, *↑Ácidos 
monossaturados de 11 para 13% 
p=0,046 
*↑Total de gordura no VET de 39 
para 41%, p=0,01,  *↓ HC de 44 
p/41% do VET p=0,005, *↓ TG e 
↓9% FVII 

         ↓Redução ↑Aumento 
        *Com significância estatística 
        H = Homem 
        M = Mulher 
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Os resultados, aqui apresentados, mostram que o perfil lipídico foi o fator de 

risco mais sensível a todas as estratégias; os hemostáticos só foram sensíveis à 

suplementação com óleo de peixe e/ou consumo de peixe. Pressão sangüínea, 

níveis glicêmicos, medidas antropométricas (P, IMC, RAG e CC) foram sensíveis a 

diferentes intervenções com dietas. Hábitos alimentares só foram sensíveis aos 

programas de educação nutricional. Em duas delas, observou-se a redução de 

eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Esses resultados demonstram a 

importância dos fatores dietéticos na prevenção e controle das DCV e a necessidade 

de conhecer as evidências científicas, especialmente as estratégias dietéticas, 

adequadas para cada situação de risco, para que as medidas preventivas possam 

ser mais eficazes ou mais efetivas.  
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7 DISCUSSÃO 

 

Analisando os estudos observacionais e de intervenção, nota-se que os 

fatores dietéticos mais estudados foram: padrões gerais de dietas, fibras, peixe e 

óleo de peixe e consumo de vegetais, sendo seus efeitos cardioprotetores bastante 

variados. 

 

Os efeitos cardioprotetores do óleo de peixe, observados nessa revisão, já 

vêm sendo identificados desde o surgimento dos estudos epidemiológicos que 

correlacionaram o hábito alimentar dos esquimós, caracterizado pelo alto consumo 

de animais marinhos, baixo consumo de fibras, frutas e verduras, com a baixa 

incidência de DVC (Bang, 1971 e 1980). Estudos, também realizados em 

populações japonesas, correlacionaram a alta ingestão de peixes com uma baixa 

incidência dessas doenças (Hairai et al, 1980). O efeito benéfico do óleo de peixe 

pode ser explicado pela sua composição em ácidos graxos (Dyerberg et al, 1986; 

Stansby, 1982). 

 

Estes efeitos benéficos dos ácidos graxos poliinsaturados têm sido atribuídos 

ao seu papel na integridade das membranas biológicas, à sua habilidade de reduzir 

o teor de lipídios séricos e à sua capacidade de conversão aos chamados 

eicosanóides que apresentam um efeito direto sobre a fisiologia e o sistema vascular 

(Botino et al, 1967; Gopakumar & Rajendranathannair,1972 Murphy, 1990). Os 

ácidos graxos poliinsaturados, principalmente os ômegas-3, presentes nesses 

alimentos, induzem e alteram a composição das lipoproteínas, reduzem a síntese 

hepática de VLDL e HDL, aumentam o catabolismo das apolipoproteínas. São bons 

hipolipemiantes, diminuem triglicérides e colesterol total e podem aumentar os níveis 

de HDL–c. Além disso, eles têm efeito hipotensor, atuam nos mecanismos de 

coagulação e, favoravelmente, no ritmo cardíaco (Kris et al, 1988; Connor & Connor, 

1982). 
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Essas evidências concordam com os resultados aqui observados em três 

ensaios clínicos randomizados, controlados, embora, nesses estudos, não tenha 

sido identificado o seu efeito hipotensor. Todavia, efeitos protetores importantes no 

perfil lipídico e, principalmente, nos fatores de risco hemostáticos demonstram a 

eficácia desses fatores dietéticos na prevenção das DCV, com o uso de 

suplementações diárias através do consumo de peixe e/ou óleo de peixe que é rico 

em ácidos graxos ômega-3. Apesar da adição desses ácidos na dieta ainda ser 

bastante questionada, a sua ingestão tem sido discutida e recomendada (Robertson, 

1977; Goldberg, 1995). As dietas cardioprotetoras foram, das estratégias 

encontradas, as mais estudadas. Isso reflete o crescente avanço no campo da 

investigação nutricional, no que se refere à avaliação global de aspectos importantes 

da dieta, como sua composição, quantidade, proporção, adequação e as interações 

entre seus componentes. 

 

Embora não exista uma definição padrão para as dietas cardioprotetoras, elas 

são caracterizadas pela combinação de alimentos protetores das DCV oferecidos na 

ração diária em percentuais recomendados por diretrizes das instituições de 

referência em cardiologia, como a American Heart Association (AHA), National 

Cholesterol Education Program (NCEP) e o Consenso Brasileiro sobre Dislipidemia3 

entre outras.  

Nos estudos observados, muitas dietas foram denominadas pelos autores de 

“cardioprotetoras”, porém a descrição de muitas delas não permitiu avaliar com 

segurança a sua composição e distribuição. Outras, dentre elas a dieta havaiana4, a 

vegetariana5, a hipolipídica, a hipocalórica6 e a mediterrânea7 podem ser 

consideradas como cardioprotetoras por se enquadrarem em alguns dos padrões 

preconizados como cardioprotetores pelas instituições citadas anteriormente. Neste 

aspecto, os efeitos das diversas dietas foram observados nos diferentes desfechos, 

seja nos fatores de risco seja nos eventos, incluindo inclusive, a morte. 

Já é consenso mundial que o efeito combinado de uma dieta rica em frutas, 

vegetais, fibras, carboidratos complexos, e pobre em gordura animal e açúcar 
                                                            
3 em relação às calorias totais da dieta/dia: gordura total  < que 30%, ác. graxos saturados <10% ác. graxos poliinsaturados até 10%, ác. graxos monoinsaturados 
10% a 15%, carboidratos de 50% a 60%, proteínas 1g/Kg de peso ideal, colesterol < 300g/dia e calorias totais para atingir ou manter o peso desejável. 
4 redução de 2.594Kcal/dia para 1.569Kcal/dia sendo 7% das calorias provenientes de gordura, 78% de carboidratos complexos e 15% de proteínas. 
5 a base de vegetais, baixa em proteína e gordura, principalmente as saturadas, alta em carboidratos complexos e fibras. 
6 baixa em calorias sendo 32%provenientes de gorduras não saturadas e 6% de gorduras saturadas. 
7 rica em frutas, legumes, cereais integrais, ácidos graxos monossaturados e polissaturados, frutos do mar; pobre em alimentos fontes de gorduras saturadas e 
colesterol 
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simples é a estratégia dietética mais adequada na prevenção e no controle das 

DCV. Nesse tipo de dieta, está presente uma grande variedade de alimentos 

funcionais, como os antioxidantes (vitaminas E e C, carotenóides, flavonóides, 

fitoestrógenos), que podem reduzir ou neutralizar os efeitos deletérios dos radicais 

livres; os fitosteróis, que inibem a absorção de colesterol; as vitaminas B6, B12 e o 

ácido fólico, que atuam no metabolismo da metionina, favorecendo o controle da 

homocisteína, dentre outros (Gey, 1993). 

 

Vários estudos epidemiológicos mostraram uma associação inversa entre o 

consumo de fibras e doenças cardiovasculares (Morris et al, 1997; Kromhout et al, 

1982; Kushi et al, 1985; Ascherio et al, 1996). Os efeitos cardioprotetores da 

ingestão de fibras são: retardo na absorção de glicose, diminuição da glicemia pós-

prandial e diminuição do colesterol sérico, sendo este último efeito relacionado às 

propriedades físico-químicas das fibras solúveis, como: retenção de água, 

solubilidade aparente, capacidade de ligação e degradação (Glores et al., 1994; 

Anderson e Bridgens, 1998). Além disso, as fibras desempenham outros papéis 

importantes no organismo, contribuindo para o controle de doenças metabólicas, 

como obesidade e diabetes (El-Beheri, 1982). A fibra dietética é considerada um 

alimento funcional importante, porém sua interferência potencial com a 

biodisponibilidade de alguns minerais, como cálcio, magnésio, ferro e zinco vêm 

sendo bastante discutidos pela comunidade científica (Dutra, 2000). Essa discussão 

é resultante da complexidade e variabilidade desses componentes alimentares 

quando provêm de uma mesma fonte vegetal, o que externa a necessidade de 

pesquisas experimentais que esclareçam esses tópicos para que seus efeitos 

possam ser mais bem avaliados. 

 

Embora a educação nutricional seja a primeira estratégia dietética utilizada na 

prevenção das DCV e amplamente empregada na promoção de saúde, ainda é 

pouco explorada nos estudos científicos. No contexto das DCV, pode ser aplicada 

em todas as etapas de prevenção, retardando o aparecimento dos fatores de risco, 

controlando-os ou contribuindo para o tratamento da doença ou para a reabilitação 

de indivíduos seqüelados. A educação nutricional vem sendo amplamente 
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empregada nos diversos programas de educação à saúde, nos quais as mudanças 

no estilo de vida é o foco principal para a promoção da saúde. 

 

Verificou-se que a maioria dos trabalhos foi desenvolvida nos Estados Unidos, 

demonstrando, assim, o avanço no campo da pesquisa nutricional nesse país, 

podendo, inclusive, ter contribuído para a redução da mortalidade por DCV na sua 

população, nos anos recentes. Durante a década de 70, várias organizações 

sugeriram a necessidade de mudança da dieta típica americana (rica em gordura 

saturada e colesterol e pobre em fibra) para reduzir a incidência dessas doenças 

(Klurfild & Krilchevsky, 1986). 

 

Um aspecto importante a ser comentado é que muitos ensaios clínicos e 

alguns estudos observacionais incluíram homens e mulheres. A inclusão de 

mulheres nos estudos demonstra um avanço na compreensão da etiologia, 

progressão e prevenção das DCV, desmistificando o antigo mito de que elas são, 

fundamentalmente, doenças do homem. Porém, quando estudado isoladamente, 

nos ensaios clínicos, uma predominância de estudos com o gênero masculino foi 

observada. Esse fato reflete um maior interesse nesse gênero visto que, na faixa 

etária entre 55 a 65 anos, apresenta-se uma taxa de mortalidade por DAC 2,4 vezes 

maior do que no gênero feminino (Cohn e Braunwald, 1987). 

 

Em relação aos desenhos de investigação, localizaram-se mais estudos de 

intervenção (ensaios clínicos) do que observacionais. Somente um ensaio 

comunitário foi encontrado, fato que pode estar relacionado às inúmeras limitações 

impostas nesse tipo de desenho, embora, no campo da Epidemiologia, a pesquisa 

experimental seja bastante útil na avaliação de medidas preventivas ou terapêuticas 

(Almeida Filho & Rouquayrol, 1999, p.168). Nessa perspectiva, vários relatórios de 

ensaios comunitários - que estão em andamento - foram localizados nas bases de 

dados consultadas e, certamente, evidenciarão futuramente o impacto 

epidemiológico das medidas dietéticas preventivas no controle das doenças 

abordadas neste estudo. O desenvolvimento desse tipo de investigação reflete a 

preocupação da comunidade científica com a avaliação de estratégias dietéticas que 
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se supõem benéficas (por exemplo, suplementações alimentares) à saúde ou de 

controle daquelas consideradas prejudiciais (a exemplo das gorduras saturadas na 

dieta). 

 

Sobre os objetivos dos estudos, vale ressaltar que, em nenhum dos trabalhos 

analisados, os autores quantificaram metas para os objetivos pretendidos, 

informando apenas superficialmente o(s) fator(s) ou desfechos finais das suas 

investigações. A superficialidade com que os objetivos foram apresentados 

demonstra a pobreza das hipóteses testadas, que trouxeram, implícitas em seu 

enunciado, generalizações que só conseguem produzir um número limitado de 

predições. Além disso, as associações observadas foram, predominantemente, 

avaliadas com base em desfechos intermediários, como a redução de fatores de 

risco, de modo geral. Embora os fatores de risco sejam usados, principalmente, para 

predizer a ocorrência da doença, sua presença em um indivíduo não significa que 

ele tenha uma probabilidade maior de ter a doença (Fletcher, 1989) e, por não 

serem fatores causais e sim contribuintes, podem marcar uma doença de forma 

indireta, em virtude da sua associação com outro(s) determinante(s) da doença. A 

presença do fator de risco pode indicar o aumento na probabilidade da doença 

acontecer, contudo, a sua remoção pode não eliminar o excesso de risco a ele 

associado (Flecher, 1989).  

 

As evidências mais concretas demonstrando que os fatores dietéticos 

modificam o risco de DCV vêm de uma combinação de tipos diferentes de estudos 

epidemiológicos, sustentada por estudos experimentais e por identificação de 

padrões biológicos aceitáveis como referência. Todavia, em se tratando de uma 

doença crônica com longo período de latência entre a exposição e a doença, com 

causas e efeitos múltiplos, e sendo os fatores dietéticos uma exposição freqüente, 

identificar seus efeitos protetores ou promotores torna-se difícil. Neste caso, a 

qualidade das predições depende dos instrumentos de coleta de dados dietéticos 

utilizados e dos parâmetros comparativos adotados na investigação epidemiológica, 

sendo os de base populacional ou aqueles que se baseiam em grupos especiais os 

mais indicados. 
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Segundo Rose (1985), na clínica, os fatores de risco não predizem bem o 

desfecho fatal das DCV como os sintomas da doença arterial, por exemplo que 

prevê um desfecho de forma mais segura do que todos os fatores de risco 

convencionais. Nos fatores dietéticos, o uso de indicadores bioquímicos para 

determinar o nível da ingestão dietética, visando predição de risco de doenças, 

apresenta limitações, pois os indivíduos diferem, geralmente, quanto à complexa 

capacidade de maior ou menor absorção e ao metabolismo dos nutrientes e essas 

diferenças causam variabilidade no indicador bioquímico, sem conexão com a 

ingestão dietética que também é muito complexa para ser analisada de forma 

confiável (Willett,1998). Sabe-se, por exemplo, que o colesterol sérico é um forte 

preditor de risco de DCV; entretanto, a associação de colesterol sérico com o 

colesterol dietético é fraca. Esse fato pode ser devido à influência de outros fatores 

ambientais, de fatores genéticos ou ao consumo simultâneo de outros nutrientes que 

influenciam na sua absorção. 
 

Na literatura médica disponível no MEDLINE, foram identificadas 1041 

referências abordando este tema e, no LILACS, apenas, 4. No entanto, nessas 

referências, predominaram abordagens científicas direcionadas às medidas 

preventivas gerais, principalmente aquelas relacionadas a mudanças no estilo de 

vida, como atividade física, uso de álcool e tabaco. Só foram localizados 40 estudos 

no MEDLINE abordando, isoladamente, os fatores dietéticos - que são protetores de 

DCV em população adulta e/ou idosa. Esses números refletem a escassez de 

trabalhos publicados sobre essa temática nos 35 anos (1966 a 2000) incluídos 

nessa revisão. Dessas 40 referências, sete foram excluídas do estudo, cinco 

estudos abordaram suplementação medicamentosa, um não foi localizado e uma 

metanálise, que também foi excluída da análise para evitar viés de citação.  

 

Verificou-se a falta de resumos em 44,70% das referências localizadas, 

principalmente no MEDLINE, onde a maioria delas foi encontrada. Esse fato 

demonstra uma lacuna importante na qualidade desta fonte de informação e 

compromete a sua importância enquanto fonte principal de resumos de trabalhos 

publicados na literatura. A falta de resumos dificulta o trabalho do pesquisador em 

selecionar trabalhos de boa ou má qualidade, diante do volume extraordinário de 
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informações científicas disponibilizadas nessa base de dados. A leitura dos resumos 

dos artigos constitui um pré-requisito para se fazer uma pesquisa eficiente (Sackelt, 

et al.,1985). Nele, devem constar as informações básicas que permitam ao leitor 

fazer uma avaliação crítica global do contexto trabalhado no corpo do artigo. Em 

alguns dos resumos aqui localizados faltou clareza e concisão, o que reforça, ainda 

mais, a lacuna comentada. 

 

O maior número de publicações surgiu na década de 90, demonstrando uma 

crescente valorização do impacto da dieta nas DCV. Vários fatores podem ter 

contribuído para essa valorização, como: o reconhecimento das DCV como um 

problema de saúde pública mundial; a publicação de vários estudos 

epidemiológicos, evidenciando o impacto da dieta sobre essas doenças e a difusão 

das medidas preventivas desenvolvidas pela Sociedade Americana de Cardiologia, 

juntamente com a Fundação Americana de Cardiologia, que ocorreram nas décadas 

anteriores (US Departament of Health and Human Services, 1990; Reys,1956, 1957, 

1981; Toor et al., 1957; Bang & Dyerberg, 1981). 

 

Tomando por base as limitações da investigação no campo nutricional e 

sabendo que o poder de análise do estudo depende do seu tipo de desenho, dos 

critérios metodólogos adotados, principalmente no que se refere aos instrumentos 

de coleta de dados dietéticos, deve-se, por conseqüência, considerar as 

particularidades de cada modelo de pesquisa para avaliar seu maior ou menor poder 

de análise, pois os juízos críticos devem levar em conta os limites e a convergência 

de tipos diferentes de evidência. 

 

Nos estudos observacionais, algumas restrições importantes são percebidas. 

Os ecológicos, por terem o grupo como unidade de análise e se basearem 

sobretudo em dados secundários, estão sujeitos à falácia, que é sua maior 

desvantagem. Os estudos transversais, por investigarem o indivíduo quanto à 

presença da doença e dos fatores de risco, num mesmo momento, não avaliam a 

associação causal. Os de caso-controle, por serem retrospectivos no que se refere 

ao fator de risco e à presença da doença, estão vulneráveis a inúmeros vieses como 
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seleção, classificação e, principalmente, o de rememoração, pois as informações 

sobre a dieta são obtidas através de inquéritos nutricionais. As coortes, embora 

produzam medidas diretas de risco e permitam inferências populacionais, são 

vulneráveis a perdas por serem longitudinais. Já os ensaios clínicos randomizados, 

controlados são os mais úteis para a avaliação de medidas preventivas e 

terapêuticas. Contudo, sua metodologia de investigação, baseada em controle 

rigoroso e condições artificiais, não permite que seus resultados sejam 

generalizados. Quando não são randomizados, são problemáticos e estão 

submetidos a uma série de tendenciosidades. 

 

Os inquéritos dietéticos, embora possam fornecer informações quantitativas e 

qualitativas a respeito da ingestão de alimentos, seja a nível individual ou 

populacional, sua utilização nos estudos nutricionais apresenta limitações devido à 

variação no consumo diário, semanal ou sazonal. A magnitude dessa variação é 

fortemente determinada por fatores sócio-econômicos, culturais e ecológicos e seu 

grau de variação também difere de acordo com o nutriente estudado, sendo menor 

entre os macronutrientes do que entre os micronutrientes (Cintra at al, 1997). A 

padronização de técnicas e o uso de registro alimentar podem amenizar vieses, 

dentre os quais, o de rememorização é o mais importante. 

 

Os resultados aqui apresentados, embora com algumas limitações, 

demonstram os efeitos protetores dos fatores dietéticos e evidenciam a necessidade 

de que estudos epidemiológicos, com maior rigor científico, sejam desenvolvidos e 

divulgados para que as conclusões aqui apresentadas possam ser confirmadas, 

conhecidas e aplicadas, beneficiando, assim, a população como um todo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem nutricional na prevenção e no controle das DCV tomou impulso 

maior a partir da década de 90. Todavia, muitas lacunas no conhecimento desta 

temática existem e precisam ser preenchidas. A compreensão da ação e interação 

dos componentes bioativos, presentes nos alimentos naturais, no organismo, bem 

como as quantidades necessárias para obter seus efeitos protetores são exemplos 

dos inúmeros desafios a serem vencidos. 

 

Embora todas as estratégias nutricionais observadas tenham sido protetoras 

e efetivas, houve uma variabilidade desses efeitos, que pode estar associada ao 

modo da intervenção dietética e ao modelo de investigação, principalmente, no que 

diz respeito à metodologia que foi bastante diversificada nos estudos aqui 

analisados. 

 

A ação cardioprotetora da dieta parece ser potencializada pela combinação 

de diferentes grupos de alimentos, dentre os quais se destacam os vegetais - frutas, 

hortaliças, grãos, cereais e óleos - e os de origem animal com baixo teor de gordura 

saturada e de colesterol, principalmente peixes, tal como foi observado na dieta 

mediterrânea. 

 

A educação nutricional mostrou ser um instrumento eficaz e efetivo na 

prevenção e no controle das DCV e, se bem conduzida, pode conscientizar a 

população sobre a importância do controle de riscos cardiovasculares, favorecendo 

a adesão ao tratamento proposto, no caso dos doentes e na promoção da saúde da 

população em geral. 

 

Os estudos que analisaram globalmente características importantes da dieta, 

como composição, quantidade, proporção e adequação, obtiveram os desfechos 

mais consistentes, sendo, então, esses aspectos os mais importantes a serem 

adotados na conduta nutricional. Porém, como se trata de uma doença multifatorial, 
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as medidas dietéticas não são suficientes para reduzir significativamente todos os 

riscos simultâneos. Sendo assim, a abordagem multidisciplinar é necessária como 

estratégia de prevenção e controle destas doenças. 
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