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RESUMO 

Fernandes MBR. Análise comparativa da resposta de marcadores metabólicos, de 

aterogênese e de resistência à insulina à Dieta Cardioprotetora Brasileira– DICA-Br na 

prevenção cardiovascular secundária [dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade 

de Saúde Pública da USP; 2015. 

Introdução: A morbi-mortalidade por DCV representa relevante problema de saúde 

pública da atualidade. Os mecanismos envolvidos na aterogênese envolvem a inflamação 

e resistência à insulina. Diante das evidências de que hábitos saudáveis são capazes 

reduzir eventos cardiovasculares e da baixa adesão à dieta saudável, foi elaborada a 

Dieta Cardioprotetora Brasileira– DICA-Br, utilizando conceitos de densidade energética e 

de nutrientes para auxiliar a orientação dietética. Objetivo: Comparar os efeitos da DICA-

Br com a orientação alimentar habitual do sistema de saúde pública quanto a fatores de 

risco tradicionais, biomarcadores circulantes de aterogênese e índice de resistência à 

insulina em sub-amostra do estudo matriz. A amostra incluiu 212 adultos que 

apresentaram prévio evento cardiovascular, alocados aleatoriamente para o grupo DICA-

Br ou Controle (orientações alimentares habitualmente usadas no SUS). A DICA-Br 

diferencia-se pelo fato de incluir alimentos brasileiros e pela estratégia educacional. No 

basal e após 6 meses das intervenções foram obtidos dados clínicos e as concentrações 

de glicose de jejum, insulina, perfil lipídico, PCR, MCP-1,VCAM-1, ICAM-1 e selectina-E, 

comparados por testes t de Student ou equivalentes não paramétricos.Resultados: Os 

grupos DICA-Br e Controle apresentaram resultados similares após as intervenção, 

respectivamente quanto às reduções de peso (76,6±13,9 para 75,1±14,0 e75,5±13,1 para 

74,4±13,2 kg; p<0,001), circunferência da cintura (100,0±11,1 para 98,1±12,0 e 99,3±10,4 

para 98,2±10,2 cm; p<0,05), pressão arterial sistólica (132±22 para 125±17 e 133±21 

para 124±18 mmHg; p<0,05) e diastólica (79±10 para 73±10 e 77±13 para 71±11 mmHg; 

p<0,05). As ingestões de energia total, gordura total e saturada também reduziram 

significantemente, porém sem correlação com medidas antropométricas. As intervenções 

não induziram mudanças em variáveis bioquímicas, de adesão celular e inflamação e 

HOMA-IR e tiveram comportamentos semelhantes quanto a estas variáveis. 

Conclusões: DICA-Br e orientação alimentar habitual induzem efeitos similares sobre 

fatores de risco cardiovasculares tradicionais, biomarcadores de aterogênese e 

resistência à insulina. Desconhece-se se a DICA-Br poderá ser estratégia de educação 

alimentar alternativa às orientações dietéticas padrão a ser empregada no sistema 

público de saúde, capaz de reduzir a adiposidade corporal de indivíduos de alto risco. 

Descritores: Fatores de risco cardiovascular, inflamação, resistência à insulina, 

prevenção secundária, dieta 



ABSTRACT 

Fernandes MBR. Comparative analysis of responses of metabolic markers, 

atherogenesis and insulin resistance to the Brazilian Cardioprotective Diet – DICA-Br in 

secondary cardiovascular prevention [Master degree]. São Paulo. School of Public Health, 

University of São Paulo; 2015. 

Background: Nowadays, morbidity and mortality due to CVD represent relevant public 

health problem. The mechanisms of atherogenesis involve inflammation and insulin 

resistance. Considering that healthy habits are able to reduce cardiovascular events and 

the low compliance to healthy diet, the Brazilian Cardioprotective Diet – DICA-Br was 

proposed using concept of energy and nutrients density to help dietary guidance. 

Objective: To compare the effects of DICA-Br with the usual food orientation delivered by 

the public health system to traditional risk factors, circulating biomarkers of atherogenesis 

and insulin resistance index, in sub-study sample of the main study. The sample consisted 

of 212 adults with overt atherosclerosis, randomly allocated to the DICA-Br or Control 

group (usual dietary guidelines used in SUS). The differential of DICA-Br is that it includes 

Brazilian foods and the innovative educational strategy. At baseline and after 6 months of 

interventions, clinical data and fasting glucose, insulin, lipids, CRP, MCP-1, VCAM-1, 

ICAM-1 and E-selectin concentrations were obtained and compared by Student t test or 

the non-parametric correspondent ones. Results: DICA-Br and Control group showed 

similar results after 6 months of intervention concerning respectively, weight 

loss(76.6±13.9 to 75.1±14.0 and 75.5±13.1 to 74.4±13.2 kg; p<0.001), waist 

circumference (100.0±11.1 to 98.1±12.0 and 99.3±10.4 and 98.2±10.2 cm; p<0.05), 

systolic (132±22 to 125±17 and 133±21 to 124±18 mmHg, p<0.05) and diastolic blood 

pressure (79±10 to 73±10 and ± 77±13 to 71±11 mmHg, p<0.05). Total energy, total fat 

and saturated fat intakes also reduced significantly, but no correlation was found with 

anthropometric measurements. The interventions did not induce changes in metabolic 

variables, cell adhesion molecules and inflammation biomarkers and HOMA-IR and both 

showed similar results regarding these variables. Conclusion: The DICA-Br and usual 

food counseling induce similar effects on traditional cardiovascular risk factors, 

biomarkers of atherogenesis and insulin resistance. It is unknown whether the DICA-Br 

will be an alternative approach for dietary education to the standard strategy to be 

employed in the public health system, able to reduce the body fat in high-risk individuals. 

Keywords: Cardiovascular risk factors, inflammation, insulin resistance, secondary 

prevention, diet 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos epidemiológicos da doença cardiovascular 

Doenças do aparelho circulatório entre outras doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNTs) estão entre as prioridades da saúde pública da maioria dos 

países da atualidade. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que 

em 2012, 17,5 milhões de mortes foram atribuídas às doenças cardiovasculares 

(DCV), representando 31% das mortes no mundo1. A projeção de 23 milhões para 

2030 é alarmante. Países de renda baixa e média são os mais afetados, onde 

ocorrem mais de 80% das mortes cardiovasculares, incidindo de forma semelhante 

em homens e mulheres. No Brasil, apesar de seu declínio, as taxas de mortalidade 

são mais elevadas que a maioria dos outros países, norte-americanos, europeus e 

da América do Sul2. 

A DCV acarreta consequências devastadoras para a qualidade de vida dos 

indivíduos e para os serviços de saúde. Este cenário no nosso meio está bem 

documentado por dados do Ministério da Saúde3. O acidente vascular cerebral 

(AVC), infarto agudo do miocárdio (IAM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), ao 

lado do câncer, diabetes mellitus (DM) e doenças respiratórias crônicas, alcançam 

grandes proporções, responsáveis em conjunto por 70% de todas as causas de 

óbito. As perdas econômicas globais em decorrência das DCNT entre 2011 e 2030 

estão estimadas em espantosos 47 trilhões de dólares3. 

As DCNTs são justificadas pelas mudanças na pirâmide demográfica, 

caracterizadas por maior percentual de indivíduos adultos e idosos, quando estas 

doenças se manifestam com maior frequência. A longevidade propicia exposição 

mais longa a fatores de risco. Entre estes, destacam-se a obesidade e suas 

comorbidades, resultantes, em grande parte, do moderno estilo de vida4. 

Industrialização, urbanização e desenvolvimento econômico provocaram essa 

mudança no estilo de vida das populações. A maior disponibilidade de alimentos e 

avanços tecnológicos trouxeram consequências negativas no que se refere aos 

padrões dietéticos, nível de atividade física e estresse psicossocial. Estima-se que, 
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em 2020, dois terços do gasto global com doenças serão atribuídos às DCNTs 

decorrentes do consumo calórico excessivo e inatividade física5. 

Esta situação tem sido vivenciada por um número crescente de brasileiros. A 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) aponta aumento das cifras de obesidade 

de 1974 a 2009: o excesso de peso (índice de massa corporal – IMC ≥ 25 kg/m2) 

quase triplicou em homens (de 18,5% para 50,1%) e, em mulheres, foi de 28,7% 

para 48%6. O percentual de indivíduos obesos (IMC ≥ 30 kg/m2) cresceu mais de 

quatro vezes entre os homens (2,8 a 12,4%), e mais de duas vezes entre as 

mulheres (8 a 16,9%)7.  

 A presença de obesidade comumente cursa com os tradicionais fatores de 

risco cardiovascular apontados nas coortes de Framingham, tais como elevação dos 

níveis pressóricos e distúrbios do metabolismo de lípides e da glicose8. O 

INTERHEART reforçou o papel destes tradicionais fatores de risco para ocorrência 

de IAM9. Da mesma forma, o estudo AFIRMAR, desenvolvido em 104 hospitais de 

51 cidades do Brasil, confirma a associação da história familiar, tabagismo, 

obesidade, HAS, DM e dislipidemia com IAM10.  

Mudanças no estilo de vida representam importante estratégia para controle 

de diversos fatores de risco, em particular aqueles relacionados à dieta, inatividade 

física e tabagismo, potencialmente capazes de reduzir a incidência dos eventos 

cardiovasculares11. Recomendações nutricionais da OMS são estabelecidas com 

base no nível de evidência científica relativa ao papel protetor ou deletério de 

alimentos e/ou nutrientes na saúde12. Há consenso de que uma alimentação 

saudável deve conter alta quantidade de legumes, verduras, frutas e grãos integrais 

e ser pobre em gorduras saturadas e trans. Resultados favoráveis diante destas 

mudanças referem-se mais frequentemente à prevenção primária da DCV14. Menos 

numerosas são as evidências sobre benefícios de medidas não-farmacológicas na 

prevenção secundária da DCV aterosclerótica; porém, a sociedade científica as 

recomenda como importantes coadjuvantes do tratamento farmacológico15. 

Manutenção de estilo de vida saudável no longo prazo representa barreira 

importante ao sucesso de programas de prevenção cardiovascular primária ou 

secundária. São necessárias novas abordagens de intervenção para melhorar a 
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adesão às medidas comportamentais frente a um ambiente desfavorável. Mesmo no 

Brasil com heterogeneidade da distribuição de renda, o ambiente pode ser 

considerado obesogênico. Contribuem para tanto os avanços tecnológicos e 

automação que reduzem o nível de atividade física e elevam a oferta de alimentos 

altamente calóricos de baixo custo. Particularmente, o estrato da população com 

menor acesso à educação tem sido associado ao consumo de alimentos com maior 

densidade energética16. 

A importância da aterosclerose no cenário de morbi-mortalidade global, 

associada aos comprovados benefícios de mudanças em estilo de vida no 

prognóstico das DCV, desperta interesse de médicos e pesquisadores de diferentes 

áreas do conhecimento há mais de um século17. Apesar disso, os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos não estão completamente elucidados. Estratégias 

comportamentais efetivas para alterar o estilo de vida a fim de reduzir os desfechos 

são altamente desejáveis. 

 

1.2 Aspectos fisiopatológicos da DCV aterosclerótica 

São amplamente reconhecidos os danos à parede arterial causados pela 

elevação da pressão arterial, tabagismo e anormalidades do metabolismo da glicose 

e lípides. Ao lado da inatividade física são apontados como os tradicionais fatores de 

risco para DCV aterosclerótica. De forma coerente, o manejo adequado da HAS, da 

colesterolemia e glicemia e a cessação do fumo mostram-se capazes de reduzir o 

risco de eventos e morte cardiovascular18. Porém, mesmo com o controle destes 

fatores resta um risco residual, indicando que o aprofundamento do conhecimento 

sobre a fisiopatologia da aterosclerose pode fornecer subsídios para melhor predizer 

suas complicações.  

Sabe-se também que alterações decorrentes do processo aterosclerótico 

podem ser detectadas precocemente no ciclo da vida, influenciadas por fatores 

genéticos e ambientais, inclusive no intra-útero20. Uma anormalidade precoce neste 

processo é a disfunção endotelial frente à exposição a fatores etiopatogênicos, que 

geram estresse oxidativo e um estado pró-inflamatório. O estímulo para que 

monócitos adentrem pela íntima são moléculas de adesão, expressas na superfície 
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endotelial. Uma vez no espaço subendotelial, os monócitos apresentam receptores 

específicos aos quais se liga o MCP-1 (Proteína 1 quimiotática de monócito), 

responsável pela ativação de outros mediadores inflamatórios21. Na camada íntima, 

este monócito – que passou a ser um macrófago – fagocita partículas lipídicas, 

particularmente as LDL-c modificadas, assumindo aspecto espumoso com papel 

perpetuador da resposta inflamatória21. 

A ativação que ocorre nesta camada também estimula a migração de células 

musculares as quais produzem colágeno, elastina e elastases, que estabilizam o 

ateroma22,23. Cronicamente, há obstrução do lúmen arterial pela placa ateromatosa 

que está sujeita a rupturas, desencadeando os fenômenos trombo-embólicos que 

podem ser fatais18.  

As últimas décadas foram marcadas por investigações buscando identificar 

novos biomarcadores circulantes envolvidos na aterosclerose que pudessem 

aprimorar a capacidade de predição de eventos cardiovasculares24. Isso decorreu 

em parte da constatação da considerável proporção de indivíduos que sofrem 

eventos cardiovasculares com pouco ou nenhum fator de risco tradicional25. Sendo a 

adiposidade corporal excessiva característica marcante das populações atuais26, 

tem sido grande o interesse em explicar sua associação ao risco cardiovascular.  

O tecido adiposo hipertrofiado, em especial o visceral, se constitui em 

importante fonte de citocinas, entre estas a MCP-1 que estimula sua infiltração por 

macrófagos. Estas células em conjunto exacerbam a produção de citocinas 

inflamatórias que comprometem a sinalização insulínica e reduzem a captação de 

glicose, configurando um estado de resistência à insulina27. Ao ganharem o sistema 

porta, adipocitocinas são capazes de estimular a síntese hepática de proteínas de 

fase aguda (proteína C reativa e fibrinogênio) com reflexos nas suas concentrações 

sanguíneas. Dessa forma, a obesidade contribui para elevar os níveis circulantes de 

biomarcadores inflamatórios, determinado a condição denominada de inflamação 

sub-clínica ou de baixo grau. 
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1.3 Biomarcadores do processo aterosclerótico 

1.3.1 Perfil lipídico e risco cardiovascular 

 Anormalidades nas concentrações lipídicas estão intimamente envolvidas na 

aterogênese. A dislipidemia associada a alto risco cardiovascular caracteriza-se por 

concentrações elevadas de LDL-c, especialmente decorrentes das partículas 

pequenas e densas, baixas de HDL-c e hipertrigliceridemia. Este quadro relaciona-

se ao estado de resistência à insulina, comumente presente na obesidade28. 

O tecido adiposo visceral aumentado eleva a liberação de ácidos graxos livres 

que, ofertados ao fígado, estimulam a produção de triglicérides (TG) com 

consequente aumento na concentração sanguínea de VLDL-c. Com o aumento da 

proporção de colesterol na partícula lipídica há formação da LDL-c, principal 

lipoproteína associada à DCV31. A apolipoproteína B100 (apo B) está presente na 

estrutura da LDL-c bem como de outras lipoproteínas aterogênicas (VLDL-c e IDL-c). 

Hoje se sabe que também o tamanho das LDL-c é importante na predição do 

risco32,33. A mensuração das subclasses de LDL permite a definição de dois 

fenótipos, sendo o “B” caracterizado pela alta proporção de partículas pequenas e 

densas. Estas passam para o espaço subendotelial com maior facilidade, são mais 

susceptíveis à oxidação e estimulam a migração dos monócitos que se 

transformarão em células espumosas, acentuando a inflamação do processo 

aterosclerótico30. Indivíduos com DM ou síndrome metabólica apresentam mais 

frequentemente o fenótipo B34,35. A LDL pode, ainda, sofrer modificações estruturais 

(LDL oxidada, LDL glicosilada), que as tornam mais pró-inflamatórias.  

Ao contrário das LDL-c, as HDL-c têm efeito protetor a eventos 

cardiovasculares31,32,36. A formação da HDL inicia-se com a síntese hepática de 

apolipoproteína A-I (apo A) que se associa a colesterol e fosfolípides e atinge a 

circulação. A captura de colesterol pela HDL é chamada transporte reverso de 

colesterol. O excesso de colesterol oriundo dos tecidos periféricos retorna ao fígado 

via HDL-c, onde é reaproveitado ou eliminado na bile. A literatura carece de estudos 

que esclareçam definitivamente o papel da sub-frações de HDL no processo 

aterosclerótico. 
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Além da determinação do perfil lipídico do plasma, a dosagem de 

apolipoproteínas A-I e B podem complementar a investigação da dislipidemia. Em 

estando a apo B100 mais presente nas lipoproteínas aterogênicas (VLDL, IDL e 

LDL) e a apo A-I na HDL, a razão entre apo B/apo A tem sido empregada para 

refletir o equilíbrio entre as partículas lipídicas, mostrando-se útil na predição de 

eventos cardiovasculares após o ajuste para fatores de risco tradicionais37,38. Na 

mesma linha, associações da espessura média-intimal sugerem ser preditora 

precoce de aterosclerose38. Apesar destas evidências, as apolipoproteínas não 

estão preconizadas para diagnóstico da dislipidemia ou estimativa de risco39.  

Entre as substâncias pró-inflamatórias estimuladas pelas LDL-c modificadas 

destaca-se a fosfolipase A2 associada a lipoproteínas (Lp-PLA2)
40, cuja concentração 

sanguínea e atividade se associaram a eventos cardiovasculares, 

independentemente de outros fatores de risco41,42,43. Alguns autores têm proposto 

seu uso como marcador de risco cardiovascular44,45.   

A lipoproteína (a) – Lp(a) associa-se a ações aterogênicas e trombogênicas e 

suas concentrações sanguíneas a risco cardiovascular46. Sugere-se que a Lp(a) 

possa ser utilizada como um segundo fator de risco para apoiar metas inferiores 

para o colesterol LDL-c em certos indivíduos47.  

 

1.3.2 Proteína C reativa 

A aterosclerose, por ser uma doença de natureza inflamatória, é 

potencialmente identificável por meio de biomarcadores de inflamação circulantes. 

Certos biomarcadores sistêmicos mostram-se preditivos de DCV, em especial a 

determinação ultrassensível da proteína C reativa (PCR) que em diversos estudos 

foi capaz de melhorar a predição do risco de eventos avaliado pelo perfil lipídico48,49. 

A síntese hepática de PCR é estimulada pelo tumor necrosis fator-α (TNF-α) e 

interleucinas (IL-6), produzidos por macrófagos e adipócitos viscerais. Suas 

concentrações, avaliadas por ensaio ultrassensível, foram preditivas de eventos 

cardiovasculares, independente dos clássicos fatores de risco50,51. Discute-se se a 

PCR seria apenas um marcador ou se exerceria papel patogênico na 

aterogênese50,51. Estes achados motivaram a proposição de novas equações 
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preditivas de risco,complementares ao consagrado escore de risco cardiovascular de 

Framingham50,51. 

No WOSCOPS confirmou-se o papel preditivo da PCR > 3 mg/L de DVC e 

DM51. Em portadores de angina, a concentração de PCR correlacionou-se 

positivamente com risco de eventos coronarianos52,53. Em indivíduos com evento 

cardiovascular prévio, a PCR elevada associou-se à mortalidade nos primeiros seis 

meses após o primeiro IAM54,55. Também em prevenção primária, a PCR também 

revelou ser fator preditivo independente de IAM em homens saudáveis, similar à 

capacidade da colesterolemia e dos níveis de pressão arterial56,57. 

Ao se considerar a PCR em conjunto com os fatores tradicionais, mais de 

30% de indivíduos classificados como de risco intermediário são reclassificados para 

categorias de menor ou maior risco cardiovascular. Alguns autores afirmam que a 

capacidade preditiva da PCR é tão importante quanto à da LDL-c, ou da HDL-c ou 

da pressão arterial58. 

 

1.3.3 Moléculas de adesão 

Entre as adipocitocinas com repercussão no risco cardiovascular de 

indivíduos obesos, destacam-se as denominadas moléculas de adesão que 

pertencem à família das imunoglobulinas e são solúveis no plasma. Dentre estas 

estão as selectinas, VCAM-1 (molécula de adesão celular vascular 1) e ICAMs 

(molécula de adesão intracelular). Estas moléculas também são expressas no 

território arterial, constituindo-se em estímulo para fixação e migração de monócitos 

da circulação para o espaço subendotelial. Os monócitos aderidos à superfície da 

parede vascular apresentam receptores CCR2 aos quais se liga o MCP-1, que ativa 

mediadores e amplifica sinais pró-inflamatórios59,60. Ao se diferenciarem em 

macrófagos, fagocitam as LDL-c (células espumosas) dando início à formação do 

ateroma. 

Moléculas de adesão celular também têm sido utilizadas como biomarcadores 

de doenças cardiometabólicas, uma vez que concentrações plasmáticas elevadas 

foram encontradas em portadores com doença coronariana, HAS e DM59. Em alguns 

estudos, concentrações aumentadas de novos biomarcadores mostraram-se 
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preditivos de eventos cardiovasculares60,61. Particularmente no que se refere às 

concentrações séricas de ICAM-1 e selectina-E, estes foram associadas a risco de 

DM62. Altas concentrações de selectina-E mostraram-se associadas com 

hiperglicemia e RI em indivíduos diabéticos e doença isquêmica do coração63,64.  

Apesar destas evidências, ainda não está totalmente claro se a determinação 

de moléculas de adesão, isolada ou em conjunto com outros marcadores, melhoraria 

a capacidade de se identificar os indivíduos de maior risco cardiometabólico e/ou em 

estágio mais precoce. 

 

1.3.4 Proteína quimiotática 1 de monócitos (MCP-1) 

A MCP-1 é um potente fator atraente de monócitos e macrófagos, secretada 

por vários tipos celulares, induzida por estresse oxidativo, citocinas ou fatores de 

crescimento. Embora a maior fonte de MCP-1 sejam as células imunes, outros tipos 

celulares como as células endoteliais podem produzir esta quimiocina65. Também há 

evidências de que pré-adipócitos produzem MCP-1 em resposta a estímulos como 

do TNF-α, interleucinas e interferon-. No território arterial, esta proteína tem 

capacidade de atrair monócitos da circulação para o interior da parede arterial66, 

estando, portanto, implicada em fase precoce da aterogênese, à semelhança das 

moléculas de adesão endotelial.  

Elevações das concentrações sanguíneas de MCP-1 refletem dano ao 

endotélio e já foram associadas a risco cardiovascular67.  

A atração de monócitos para o espaço subendotelial vascular estimulada pela 

MCP-1 dá início à migração de mononucleares para o espaço subendotelial, 

precursores das células espumosas, que são fontes de citocinas inflamatórias 

perpetuadoras dos danos à parede vascular68,69. A fagocitose de LDL-c oxidada 

pelos macrófagos reflete o estresse oxidativo no nível arterial, despertando o 

sistema inume e a síntese de mediadores pró-inflamatórios70. 

Aumento na circulação de MCP-1 foi encontrado em associação com 

complicações da aterosclerose, incluindo AVC, IAM e mortalidade por DCV71,72. Por 

ser potente quimiotático de monócitos, a MCP-1 desempenha papel relevante em 
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diferentes fases da doença aterosclerótica já que células mononucleares secretam 

inúmeras enzimas proteolíticas que degradam a matriz extracelular da capa fibrosa 

do ateroma, gerando instabilidade da placa e potencial trombogênico73. 

Em geral, descreve-se que as concentrações de MCP-1 são inversamente 

proporcionais aos níveis de HDL-c e positivamente relacionados aos de PCR, 

estando, portanto, associadas a risco cardiovascular74. Assim, a MCP-1 aparece 

como possível biomarcador de aterogênese, podendo ser considerada alvo no 

monitoramento de intervenções terapêuticas75. 

 Se medidas não-farmacológicas são capazes de modificar novos 

biomarcadores de aterogênese foi pouco explorado, particularmente no que se 

refere à MCP-1 e moléculas de adesão. A resposta destas citocinas a diferentes 

composições de dieta tem despertado interesse nas últimas décadas, especialmente 

no campo das DCV76, motivada pelo quadro atual de morbi-mortalidade das 

populações. Há evidências de que os efeitos da alimentação sobre a saúde 

“cardiometabólica“ seja, em parte, mediada pelo estímulo ou supressão da secreção 

de citocinas envolvidas na regulação do estado inflamatório e de resistência à 

insulina77. 

 

1.4 A resistência à insulina e a aterogênese 

A resistência à insulina – condição na qual ocorre menor captação de glicose 

pelos tecidos em resposta ao estímulo insulínico – representa elo fisiopatológico 

entre os componentes da síndrome metabólica. A importância deste diagnóstico 

(combinações de obesidade central, HAS, hipertrigliceridemia, HDL-c baixo e 

distúrbio glicêmico) baseia-se no fato de elevar consideravelmente a mortalidade, 

em particular a de origem cardiovascular78. 

Muito se conhece a respeito dos mecanismos pelos quais a obesidade 

especialmente de distribuição central determina resistência à insulina, bem como as 

consequências sobre o risco cardiometabólico. Este conhecimento foi adquirido a 

partir de modelos experimentais e estudos em humanos79. Fatores ambientais tais 

como hábitos de vida não-saudáveis, associados a fatores genéticos, induzem 

alterações nas vias de sinalização intracelular que resultam na expressão e 
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produção de citocinas pró-inflamatórias e comprometem a translocação de 

transportadores de glicose (GLUTs) para superfície celular, reduzindo a captação de 

glicose. Um estado crônico de inflamação subclínica favorece a resistência à insulina 

e os distúrbios característicos da síndrome metabólica. Ajustando-se para os 

tradicionais fatores de risco cardiovascular, a resistência à insulina tem sido 

considerada fator de risco independente80.  

Métodos de complexidade, precisão e custos variados têm sido propostos 

para avaliação da sensibilidade à insulina. O índice mais amplamente empregado 

têm sido homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR)81; esta 

fórmula matemática apresenta boa correlação com o clamp euglicêmico 

hiperinsulinêmico, método padrão ouro para quantificação da resistência à insulina. 

Em estudos epidemiológicos e clínicos, o HOMA-IR tem sido empregado para 

estimar a resistência à insulina, ressaltando-se a importância de se definir valores de 

referência específicos para a população em estudo. 

Já foram descritas associações do HOMA-IR com o IMC e razão cintura 

quadril60, bem como com citocinas inflamatórias produzidas em adipócitos e/ou 

macrófagos64. Entre estas, destaca-se o TNF- que, via estímulo ao fator de 

transcrição NF-B (nuclear fator kappa B), induz a expressão de genes que 

codificam para outras citocinas pró-inflamatórias. O TNF- per se altera a via de 

sinalização insulínica intracelular no nível do IRS-1 (insulin receptor substrate1), 

comprometendo, em última análise, a captação de glicose82. O fato do TNF- e IL-6 

estimularem a síntese hepática de proteínas de fase aguda, explica os achados de 

associações da PCR com glicemia, insulinemia e HOMA-IR83. 

Outros receptores celulares, tais como os toll-like receptors (TLR), quando 

ativados por ligantes endógenos e exógenos, também estimulam o NF-B. 

Demonstrou-se que lipopolissacárides e ácidos graxos saturados (AGS) são 

capazes de estimular TLRs, favorecendo os estados de inflamação e de resistência 

à insulina84.  

O estresse oxidativo decorrente destes estados gera condições propícias para 

instalação de processos patológicos, incluindo a disfunção endotelial e aterogênese. 

Radicais livres alteraram a permeabilidade da parede arterial, favorecendo a adesão 
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e migração de monócitos para o espaço sub-endotelial, além de causar oxidação de 

partículas de LDL-c (LDL-ox), tornando-as ainda mais aterogênicas85. Células 

espumosas, por sua vez, geram mais inflamação, fechando-se um ciclo vicioso. O 

ateroma, sujeito à ruptura e agregação plaquetária, representa o substrato 

anatômico responsável pelos eventos que comprometem a sobrevida. 

Em suma, há estreita relação entre inflamação, resistência à insulina e risco 

cardiometabólico. A identificação de fatores determinantes e mediadores destes 

processos é fundamental para instituição de medidas preventivas e terapêuticas 

contra a DCV aterosclerótica. A literatura dispõe de evidências de que certos 

alimentos ou padrões alimentares podem interferir nestes processos de forma 

favorável ou deletéria. As implicações de intervenções dietéticas sobre o risco de 

doenças são de grande interesse, uma vez que a alimentação é parte do dia-a-dia 

do homem. O combate à obesidade representa valiosa estratégia para atenuar o 

estado pró-inflamatório com benefícios na sensibilidade à insulina e nos mais 

importantes fatores de risco cardiovascular. 

 

1.5 Fatores dietéticos e doença cardiovascular 

É notório que a alimentação em países desenvolvidos ou emergentes tem se 

afastado dos padrões recomendados pela OMS86. As altas prevalências de DCV têm 

sido parcialmente atribuídas a certos hábitos alimentares (alta densidade energética 

e consumo excessivo de carboidratos refinados, AGS e trans, açúcar, sal e álcool), 

concomitante com baixo gasto energético decorrente de avanços tecnológicos87-90. 

Sendo o consumo alimentar é relevante fator de risco modificável na prevenção e 

tratamento de DCV, intervenções na dieta podem contribuir para atenuar os riscos 

decorrentes da alimentação inadequada. A OMS estima que aproximadamente 2,7 

milhões de mortes por ano no mundo possam ser atribuídas ao consumo 

inadequado de frutas, legumes e verduras, constituindo-se em fator central na 

determinação de doenças87,91.  

Dados brasileiros apontam para inadequação da alimentação no nosso meio. 

A POF de 2008-2009 revelou declínio do consumo de alimentos básicos e 

tradicionais da dieta do brasileiro, principais fontes de fibras e macronutrientes de 
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boa qualidade7. Tal padrão associa-se a aumento de adiposidade corporal, 

particularmente visceral, que gera risco cardiometabólico. 

Um padrão dietético considerado saudável deve incluir gorduras de boa 

qualidade e alto teor de fibras. Em geral, alimentos ricos em gorduras têm sido 

implicados na aterogênese, em parte por favorecer aumento de adiposidade 

corporal92. Em modelos animais e humanos, constata-se a existência de associação 

do consumo de AGS com aumento do risco cardiovascular, independente da 

obesidade. AGS ligam-se aos TLR-4, estimulam a inflamação e deterioram o 

metabolismo de carboidratos e lipídeos93-95, principais fatores de risco para 

aterosclerose. Também é sabido que o consumo de carboidratos simples aumenta 

abruptamente as concentrações sanguíneas de glicose e insulina, determinando 

elevação AG livres circulantes, além de precoce sensação de fome96.  

Estes efeitos metabólicos indesejáveis são atenuados pela dieta do 

Mediterrâneo, caracterizada pela alta ingestão de frutas, legumes e verduras 

(alimentos ricos em vitaminas, minerais e compostos bioativos), azeite de oliva (rico 

em MUFA), peixes e oleaginosas (ricas em PUFAs)97,98. MUFAs aumentam as 

concentrações de HDL e reduzem as de LDL-c99, enquanto PUFAs (em especial 

ômega-3) são dotadas de efeitos anti-inflamatórios100. Fibras alimentares têm sido 

associadas à redução de risco cardiovascular em virtude de benefícios sobre o 

estado inflamatório e metabolismo, em parte mediados pela microbiota intestinal101.  

Diversos estudos epidemiológicos associaram a composição da dieta aos 

seus principais fatores de risco. Internacionalmente, tem sido recomendada a 

redução de gordura no controle da colesterolemia e na prevenção da DCV. Essa 

recomendação foi em grande parte baseada na investigação Seven Countries 

Study102 que mostrou clara correlação entre doença coronariana e consumo de 

gordura total, bem como com a saturada. 

Estruch et al103 observaram melhora no perfil de risco cardiovascular com a 

dieta mediterrânea, enriquecida com oleaginosas ou com azeite de oliva, comparada 

à clássica recomendação de dieta pobre em gordura. O Lyon Diet Heart Study 

mostrou que a dieta mediterrânea foi capaz de reduzir o desfecho combinado de 

morte cardíaca e IAM não fatal em prevenção secundária104. Desde então, a 
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literatura tem acumulado evidências sobre os benefícios da dieta mediterrânea na 

prevenção de IAM105,106. Porém, evidências são mais raras quanto a benefícios 

desta dieta em prevenção secundária. Foram pouco estudadas a eficácia e 

efetividade da dietoterapia, coadjuvante ao tratamento medicamentoso, não apenas 

para o controle dos fatores de risco, mas para prevenção de novos desfechos em 

indivíduos que tiveram evento prévio. 

Uma revisão sistemática avaliou os efeitos de alteração no estilo de vida na 

mortalidade total de indivíduos com doença coronariana107. Encontraram-se 

benefícios quanto a três recomendações (cessação de tabagismo, atividade física e 

consumo moderado de álcool), com reduções de mortalidade da ordem de 20% a 

35%. Especificamente em relação ao papel de fatores dietéticos no prognóstico 

destes indivíduos, benefícios não foram comprovados ou foram de pequena 

magnitude. Cabe ressaltar aqui a dificuldade em instituir mudanças efetivas nos 

hábitos alimentares de adultos.  

Diretrizes nacionais preconizam redução do consumo de AGS, sem fixar qual 

nutriente deve substituí-los108-110. Frequentemente, a orientação dietética assume 

características da dieta mediterrânea, cujos benefícios cardiometabólicos são 

atribuídos conjuntamente aos tipos de AG, à quantidade de fibras e presença de 

polifenóis104. O alto teor de PUFA ômega-3, contribuindo para diminuir citocinas 

inflamatórias e estabilizar placas de ateroma, pode reduzir eventos 

cardiovasculares111-112. Metanálise forneceu fortes evidências de que o consumo de 

PUFA em substituição aos AGS tem potencial para reduzir desfechos 

coronarianos113. 

A restrição de alimentos com alta densidade energética, ricos em açúcares e 

em sódio, e o estímulo ao consumo de frutas, verduras e legumes, visando à 

cardioproteção, são consensos entre as sociedades científicas108-110,114.  

A adesão ao padrão mediterrâneo fora daquela região do globo não é grande. 

Diferenças culturais, sociais e econômicas contrastantes são algumas razões para a 

não-adesão115. Um estudo sueco propôs adaptar a dieta local a um padrão alimentar 

mediterrâneo, procurando mantê-la palatável aos suecos. A NORDIET promoveu 

melhora do perfil lipídico e sensibilidade à insulina, além de diminuir a pressão 
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arterial em indivíduos hipercolesterolêmicos em prevenção primária132. Outro, 

conduzido na Índia, inovou em mostrar a efetividade de uma dieta baseada no hábito 

alimentar da sua população, composta por alimentos típicos regionais e de fácil 

acesso à população115. 

Dificuldades na adesão à alimentação saudável não esbarram apenas no 

conhecimento sobre os efeitos de fatores dietéticos e/ou na disponibilidade local de 

alimentos. Analisando-se o cenário brasileiro, a POF7 comprova que a qualidade da 

nossa alimentação está aquém da desejável. Nota-se que nossos hábitos 

alimentares atuais contrastam a dieta do Mediterrâneo. Apesar disso, o Brasil conta 

com uma situação privilegiada em termos de diversidade de alimentos. Iniciativas 

pontuais de introdução de alimentos tipicamente mediterrâneos no nosso meio vêm 

ocorrendo, mas encontram obstáculos de diferentes naturezas. Certamente, 

estratégias de orientação alimentar, não adaptadas às condições sócio econômicas 

e culturais, têm limitado indivíduos adotarem hábitos mais adequados para 

promoção da saúde. 

 

1.6 O Programa DICA-Br 

O Hospital do Coração – HCor em parceria e financiado pelo  PROADI-SUS 

(Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde) 

desenvolveu um novo programa nutricional, o DICA-Br. 

O DICA-Br é um Programa Nutricional que reúne: 1) atendimento periódico 

com nutricionista; 2) acompanhamento telefônico à distância e; 3) nova estratégia 

educativa pautada nas principais recomendações brasileiras para proteção 

cardiovascular69, baseada na prescrição de alimentos preferencialmente brasileiros 

estratificados em grupos por cores para facilitar o entendimento e adesão. O 

detalhamento dos grupos alimentares encontra-se no material e métodos do 

presente sub-estudo. 

A efetividade deste programa está sendo avaliado na prevenção secundária 

de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais por meio de um ensaio clínico 

controlado aleatorizado, nacional, multicêntrico, de 12 meses, envolvendo dois mil 

participantes com idade ≥ 45 anos. Os participantes foram sorteados para dois 
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grupos: um deles tem recebido a DICA-Br, enquanto o outro as orientações 

alimentares habitualmente fornecidas na alta hospitalar após o evento 

cardiovascular ou em acompanhamento ambulatorial. Em linhas gerais, o DICA-Br 

estimula o consumo de alimentos in natura, aqueles ricos em fibras bem como uma 

distribuição mais saudável dos tipos de ácidos graxos. Há a expectativa de que 

indivíduos com excesso de peso diminuam a adiposidade corporal, contribuindo para 

reduzir seu risco cardiovascular.  

 

1.7 Justificativa e hipótese 

Apesar da importância da dieta para reduzir o risco cardiometabólico, a 

adesão à alimentação saudável continua sendo um desafio aos profissionais da 

saúde. É pouco conhecido como uma orientação alimentar baseada nos hábitos 

brasileiros, adaptada à cultura popular, pode contribuir para melhora de fatores de 

risco tradicionais e marcadores de aterogênese em indivíduos com DCV. 

Este estudo investigou se a DICA-Br, testada na prevenção secundária de 

DCV, no âmbito do SUS, seria estratégia promissora para atenuar o perfil de risco 

destes indivíduos. Por ser adaptada ao hábito cultural brasileiro e utilizar de 

estratégia de educação nutricional única, a DICA-Br poderia trazer melhores 

resultados que a orientação dietética rotineira do sistema público de saúde. 

Considerou-se de interesse conhecer não apenas o impacto em fatores de risco 

tradicionais, mas também em novos biomarcadores circulantes. 

A hipótese é a de que participantes alocados para o grupo DICA-Br 

apresentariam melhor resposta quanto a fatores de risco cardiovascular tradicional, 

de biomarcadores de aterogênese e de resistência à insulina, quando comparados à 

orientação dietética habitualmente dispensada no SUS (grupo controle). 
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2. OBJETIVOS 

Comparar, em indivíduos que já apresentaram evento cardiovascular, os 

efeitos das orientações dietéticas padrão e da DICA-Br por seis meses quanto a: 

 medidas antropométricas; 

 fatores de risco cardiovascular tradicionais (pressão arterial, colesterol total e 

frações, triglicérides, glicose de jejum); 

 biomarcadores de aterogênese (PCR, ICAM-1, VCAM-1, MCP-1, selectina-E); 

 índice de resistência à insulina (HOMA-IR). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo matriz multicêntrico é coordenado pelo Hospital do Coração de São 

Paulo, tendo sido aprovado pelo seu Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 

03218512.0.1001.0060) e registrado no www.clinicaltrials.gov(NCT01620398). O 

sub-estudo também foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de 

Cardiologia Dante Pazzanese, protocolado sob o número 17100213.8.0000.5462. 

Todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

3.1 Delineamento 

No estado de São Paulo, há três centros participantes, o próprio Hospital do 

Coração (HCor), o Ambulatório de Lípides da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) e o Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese. Para fins do presente sub-

estudo, são empregados dados parciais, coletados a partir do Centro Dante 

Pazzanese.  

http://www.clinicaltrials.gov/
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Este sub-estudo do DICA-Br utiliza o mesmo delineamento, porém com uma 

amostra de conveniência, definida como os 200 primeiros participantes a 

ingressarem no estudo, acrescido de 20% para compensar possíveis perdas de 

seguimento ao longo dos seis meses. O período de ingresso estabelecido para este 

sub-estudo foi fixado em quatro meses. 

 

3.2 Amostra 

A partir de 240 indivíduos randomizados (120 para cada braço DICA-Br e 120 

para o Controle do estudo matriz), que haviam assinado TCLE, foram agendadas 

visitas -15 e 0 ao Centro Dante Pazzanese para coleta de dados (Figura 1).   

Para a presente análise foram totalizados 212 participantes, incluídos no período 

entre setembro e dezembro de 2013, seguidos por seis meses, até meados de junho 

de 2014. Velocidade de inclusão distinta em cada grupo e perdas ocorridas entre as 

visitas fizeram com que o tamanho do grupo DICA-Br (n = 95) fosse menor que o do 

grupo controle (n = 117). 

Os critérios de inclusão dosub-estudo são os mesmos estabelecidos no 

estudo matriz, ou seja, idade > 45 anos e evidência de Doença Arterial Coronariana 

(DAC) ou Doença Cerebrovascular ou Doença Arterial Periférica (DAP)nos últimos 

10 anos. 

Para diagnóstico de DAC o participante apresentou ao menos uma das 

seguintes condições: 

 DAC assintomática (história de angiografia coronariana ou angiotomografia 

coronariana com estenose aterosclerótica ≥70% do diâmetro de qualquer 

artéria coronária) 

 DAC sintomática (história de angina: diagnóstico clínico, mesmo sem exames 

complementares; história de positividade a teste de esforço) 

 DAC tratada (realização prévia de angioplastia ou de revascularização) 

 Infarto do miocárdio (história de infarto ou síndrome coronariana aguda; 

anormalidade no movimento segmentar da parede cardíaca na 

ecocardiografia ou defeito segmentar fixo em cintilografia) 
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Para diagnóstico de Doença Cerebrovascular, o participante apresentou ao 

menos uma das seguintes condições: 

 Diagnóstico médico de acidente vascular cerebral ou 

 Evidência de AVC prévio à tomografia computadorizada ou ressonância 

nuclear magnética 

Para diagnóstico de DAP, o participante apresentou ao menos um dos seguintes 

critérios: 

 DAP assintomática (índice tornozelo/braço <0,9; estudo angiográfico ou 

Doppler com estenose > 70% em artéria) 

 DAP sintomática (claudicação intermitente) 

 DAP tratada cirurgicamente 

 Amputação por causa arterial 

 Aneurisma de aorta 

O participante com qualquer das seguintes condições não foi incluído no 

estudo: 

 Condição psiquiátrica ou neurocognitiva 

 Expectativa de vida menor que seis meses 

 Gravidez ou lactação 

 Insuficiência hepática com história prévia de encefalopatia ou anasarca 

 Insuficiência renal com indicação de diálise 

 Insuficiência cardíaca congestiva 

 Transplante de órgãos 

 Gastroplastia 

 Cadeirante 

 

3.3 Protocolo de pesquisa 

 Na linha de base do estudo matriz, os participantes que aceitaram participar 

foram sorteados para uma das duas intervenções e agendados para obtenção de 

dados clínicos e laboratoriais (Figura 1). Cerca de 100 indivíduos de cada 

intervenção, captados para a presente análise, tiveram seus dados coletados nas 
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visita clínica inicial e de seis meses, quando foram consultados individualmente por 

profissionais da saúde. Participantes alocados para o grupo controle não foram 

especificamente atendidos por nutricionista, o que ocorreu com aqueles alocados 

para a intervenção DICA-Br. Para os últimos, as orientações alimentares baseada 

em material educativo específico, bem como os recordatórios alimentares de 24 

horas (R24h) foram procedimentos realizados por especialistas, enquanto que os 

demais profissionais foram treinados à semelhança do que ocorre na rede básica de 

saúde pública. 

 Além das visitas clínicas os participantes foram assistidos à distância por 

meio de ligações telefônicas. 

 

3.3.1 Intervenção pela DICA-Br 

Na elaboração da DICA-Br levou-se em consideração as Diretrizes Brasileiras 

para Tratamento das Doenças Cardiovasculares108-1106, as quais foram traduzidas ao 

participante na forma de corações com as cores verde, amarelo e azul, 

correspondentes a alimentos com recomendações decrescentes de consumo. As 

quantidades de cada coração foram distribuídas em dietas com conteúdos calóricos 

variáveis de 1.400 kcal a 2.400 kcal (Figura 2). 

O embasamento para classificação dos alimentos e consequente atribuições 

dos corações considerou os seguintes aspectos qualitativos: 

 Não adição de açúcar refinado  

 Baixa densidade energética da preparação  

 Ausência de nutrientes que aumentam o risco cardiovascular (por exemplo: 

colesterol, gordura saturada e sódio) 

 Presença de nutrientes cardioprotetores (por exemplo: antioxidantes e fibra 

alimentar) 

O conteúdo de nutrientes foi baseado em tabelas brasileiras de composição de 

alimentos. A partir desta análise, os alimentos que apresentaram densidade 

energética, de gordura saturada, colesterol e sódio conforme mostrados na Figura 3 

foram denominados de “verdes”.  
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A lista de alimentos classificados com coração verde foram verduras, legumes 

e feijões (refogados/temperados com alho, cebola, óleo de soja e sal refinado 

(preparações calculadas para uso de sal refinado, não ultrapassando 0,5% da 

gramatura total da receita e óleo de soja não ultrapassando 1% da gramatura total 

da receita), além de frutas, leite e iogurte desnatado. Resumidamente, estes 

alimentos são ricos em micronutrientes e fibras, além de teores reduzidos de valor 

energético e de gorduras, justificando a prescrição de alto consumo. 

Para a classificação dos demais alimentos foram considerados os mesmos 

critérios quantitativos de densidade energética e de nutrientes. Assim, alimentos que 

não atendessem a um a dois critérios do grupo verde foram considerados 

pertencentes ao grupo do coração “amarelo”. Alimentos deste grupo são, em geral, 

muito ricos em energia, devendo ser ingeridos com moderação. Finalmente, 

alimentos que não atendessem a três ou quatro critérios do grupo verde integraram 

o grupo do coração “azul”. Apesar de fornecerem nutrientes importantes, 

apresentam, em média, densidade energética> 2 kcal/g, além de serem ricos em 

sódio, colesterol ou gordura saturada. A cor azul foi considerada restritiva, mas não 

proibitiva. 

 Estratégia educativa 

Para o participante do grupo DICA-Br foi elaborada uma cartilha ilustrada 

entregue na consulta inicial. Associaram-se as cores da bandeira do Brasil aos três 

grupos alimentares para facilitar ao participante a memorização do grupo verde ao 

maior consumo uma vez que esta cor ocupa a maior área na bandeira, o grupo 

amarelo ao consumo moderado (área intermediária) e o azul em menor quantidade, 

sendo esta a menor área na bandeira (Figura 4). 

Além da orientação sobre o consumo dos grupos, também fez parte da 

estratégia detalhar o tamanho da porção do alimento/preparação e possíveis 

combinações por refeição (Figura 5). 

O valor calórico total prescrito foi calculado segundo as necessidades 

individuais. Para manutenção do peso utilizou-se 25 kcal/kg de peso atual, para 

perda 20 kcal/kg e para ganho de peso 32 kcal/kg. Definidas as necessidades 

calóricas, foi selecionada a dieta com a respectiva quantidade de corações. Diante 
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da disponibilidade da Figura 4, o participante poderia fazer suas escolhas e 

substituições. A fim de esclarecer dúvidas, reforçar as orientações dietéticas e 

melhorar a adesão, a estratégia incluiu, ainda, um monitoramento telefônico mensal.  

 

3.3.2 Intervenção controle (dieta padrão) 

A orientação alimentar do grupo controle também foi pautada nas mesmas 

Diretrizes Brasileiras para Tratamento das Doenças Cardiovasculares108-110. Para 

tanto, optou-se por material impresso adequado à rotina de atendimento do SUS. 

Este material contém listas de alimentos, informando o que o indivíduo deve preferir 

ou evitar (exemplo: evite manteiga, prefira margarina vegetal; evite leite integral, 

prefira leite desnatado). Com o intuito de assemelhar-se à realidade da saúde 

pública brasileira, na qual muitas vezes o nutricionista não está presente para 

elaborar o plano dietético, a orientação alimentar do grupo controle foi fornecida por 

enfermeiro treinado (Figura 6). Os contatos telefônicos de reforço foram iniciados 90 

dias após a visita inicial. 

 

3.4 Variáveis de interesse 

3.4.1 Antropometria 

O peso foi obtido em balança plataforma digital, com precisão mínima de 100 g, 

com o mínimo de roupa e descalço. A estatura foi medida em estadiômetro acoplado 

à balança (precisão de 0,5 cm), com o participante descalço, cabeça erguida 

olhando ao horizonte. A partir destes dados foi calculado o IMC, dividindo-se o peso 

em quilos pelo quadrado da estatura em metros, classificado segundo critérios da 

OMS116. 

A circunferência da cintura foi obtida duas vezes com fita métrica inelástica e 

flexível, com precisão de 0,1 cm. Empregaram-se os critérios da OMS para 

classificação de circunferência da cintura por sexo116. 
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3.4.2 Pressão arterial 

A pressão arterial foi aferida sentada, três vezes, atendendo às 

recomendações preconizadas109. A média das duas últimas aferições foi 

considerada os valores finais.  

3.4.3 Tabagismo 

Questionou-se sobre a frequência do uso de tabaco e os participantes foram 

classificados como fumante atual, ex-fumante e nunca fumou117. 

3.4.4 Atividade física 

A atividade física no estudo matriz foi classificada segundo o Quadro 1. Para 

fins deste sub-estudo, os participantes foram dicotomizados em sedentários e não 

sedentários (atividade leve, média atividade, alta atividade). 

 

Quadro 1 – Classificação do nível de atividade física no DICA-Br. 

CLASSIFICAÇÃO ATIVIDADES ROTINEIRAS ou EXERCÍCIO FÍSICO 

Sedentário 

Trabalhos domésticos (cozinhar, 
costurar) caminhadas em atividades 
cotidianas, ficar sentado por várias 
horas, digitar.  

Aquele que não realizou nenhuma 
atividade física por pelo menos 10 
minutos contínuos durante a semana.  

Atividade leve 

Passar roupa, realizar serviço de 
eletricidade, carpintaria ou babá, guiar 
barco a motor, pescar sentado, tocar 
instrumentos musicais.  

Aquele que realiza atividade física, 
porém, de forma insuficiente para ser 
classificado como ativo, pois não 
cumpre as recomendações quanto à 
frequência ou duração.  

Média atividade 

Trabalhar com enxada, carregar peso, 
dançar, fazer limpeza doméstica 
pesada, pescar, guiar barco a vela.  

Atividade vigorosa em ≥ 3 dias/sem e ≥ 
20 minutos por sessão OU atividade 
moderada ou caminhada em ≥ 5 
dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão 
OU qualquer atividade somada 
(caminhada, moderada ou vigorosa) 
que resulte em ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 
minutos/semana. 

Alta atividade 

Carregar peso em subida, cavar, 
trabalhar com mineração ou agricultura 
pesada.  

Atividade vigorosa em ≥ 5 dias/sem e ≥ 
30 minutos por sessão OU atividade 
vigorosa em ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 
minutos por sessão + atividade 
moderada ou caminhada em ≥ 5 
dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão  
Neste caso a pessoa é considerada 
também ativa. 
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3.4.5 Medicação 

Medicações utilizadas para controle dos fatores de risco para DCV foram 

monitoradas (anti-agregantes plaquetários, anti-hipertensivos, hipolipemiantes e 

hipoglicemiantes). Os participantes foram orientados a relatar sobre mudanças nos 

esquemas terapêuticos caso ocorressem. 

 

3.4.6 Classificação socioeconômica 

Foi utilizado o sistema de pontos segundo os bens de consumo e o grau de 

instrução do chefe da família, estabelecidos pela Associação Brasileira de Empresas 

de Pesquisa para classificação socioeconômica118. 

 

3.4.7 Recordatório alimentar de 24 horas 

O consumo alimentar foi avaliado a partir de dois R24h, aplicados em dias da 

semana diversos na visita inicial e na de seis meses, nutricionistas treinadas para tal 

procedimento. Utilizou-se uma adaptação do Automated Multiple-Pass Method119, 

mostrada na Figura 7. No primeiro passo o pesquisador obtém do entrevistado uma 

lista de alimentos consumidos no dia inteiro. Depois na sequência, pergunta-se 

sobre alimentos possivelmente esquecidos (balas, petiscos, refrigerantes), horários e 

refeições e revisa novamente os alimentos potencialmente esquecidos120. 

Os dados passaram por processo de transformação de porções em gramas 

antes de serem processados em software específico. Além disso, foi calculada a 

quantidade de consumo em termos de corações verdes, amarelos e azuis.  

Para padronização das medidas caseiras e porções referidas foi elaborado, 

exclusivamente para esta pesquisa, um álbum fotográfico de medidas e porções de 

alimentos que ilustra porções de alimentos e medidas caseiras relatadas pela 

população Brasileira na Pesquisa de Orçamento Familiar do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística121. 
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Os dados dos R24h foram calculados por meio do software Nutriquanti122 que 

utiliza as principais tabelas de composição dos alimentos brasileiras123,124. 

Para avaliação de consumo alimentar segundo os corações, foram 

classificados como pertencentes aos grupos verde, amarelo e azul, segundo 

exemplificado na Figura 8. 

Foram excluídos da classificação dos corações verde, amarelo e azul, 

alimentos definidos como industrializados não recomendados, devido à alta 

concentração de AGS, trans, sódio e açúcar (Figura 9). 

 

3.4.8 Métodos analíticos 

 Foram realizadas coletas de sangue em jejum de 12 horas, no Laboratório do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. O sangue foi imediatamente centrifugado, 

sendo as análises bioquímicas realizadas na sequência. Alíquotas de soro e plasma 

foram armazenadas a -80ºC para posteriores determinações de biomarcadores 

inflamatórios.  

 A glicose plasmática foi dosada pelo método da glicose oxidase. Triglicérides, 

colesterol total e HDL-c foram dosadas pelo método colorimétrico enzimático. O 

valor de LDL-c foi obtido por diferença, utilizando-se a equação de Friedwald125. 

 A PCR ultra-sensível foi dosada por método imunocinético de ponto fixo. A 

concentração sérica de insulina foi determinada por quimioluminescência (valores de 

referência: 1,9 a 23,0 uU/mL). A estimativa de resistência à insulina foi realizada por 

meio do cálculo do HOMA-IR segundo Matthews et al81.  

 As concentrações séricas de ICAM-1 (curva de 6,3 a 100 ng/mL), VCAM-1 

(curva de 6,3 a 100 ng/mL), selectina-E (curva de 1,6 a 50 ng/mL) e MCP-1 (curva 

de 31,3 a 1000 pg/mL) foram determinadas por ELISA (ABNOVA, Walnut, CA, 

Estados Unidos) para uma sub-amostra de 135 participantes. 

 

3.4.9 Análise estatística 

 As variáveis foram expressas em média, desvio- ou erro-padrão,ou mediana e 

intervalos interquartis. A distribuição das variáveis foi avaliada pelos métodos 
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Kolmogorov-Smirnov e histograma para avaliação da normalidade. As variáveis com 

distribuição normal foram avaliadas pelo teste t de Student dependente e 

independente. As variáveis não normais sofreram transformação logarítmica visando 

ao emprego de testes paramétricos ou foram analisadas pelos testes de Wilcoxon e 

Mann-Whitney. 

O consumo alimentar foi ajustado pela energia, segundo o método do resíduo 

proposto por Willett e Stampfer126. Para ajuste pela energia utilizou-se regressão 

linear simples, tendo o total de caloria ingerida como variável independente e o valor 

absoluto do nutriente como variável dependente. Valores de ingestão energética 

<500 kcal ou > 5000 kcal/dia foram excluídos do estudo (outliers)127. 

 Para comparar medidas antropométricas, bem como as variáveis dietéticas, 

clínicas e laboratoriais, antes e após as intervenções e entre as intervenções,foram 

empregados testes t de Student para amostras dependentes e independentes, 

respectivamente, ou os correspondentes não-paramétricos.  

 Correlações foram testadas pelo coeficiente de Pearson ou Spearman 

conforme indicado. Frequências foram expressas em porcentagem e intervalo de 

confiança (95%) ou média e erro-padrão.  

 As análises foram realizadas no SPSS versão 16.0 para Windows (SPSS Inc., 

Chicago, Illinois, USA). Valor de p < 0,05 foi considerado significativo. 
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4. RESULTADOS 

A amostra de 212 participantes que completou os seis meses de seguimento 

foi constituída de 95 no grupo DICA-Br e 117 no grupo controle (Tabela 1). Observa-

se que houve um predomínio de homens, com média de idade ao redor de 64 anos 

para ambos os grupos. Nota-se, ainda, que os grupos eram comparáveis quanto às 

variáveis socioeconômicas (excetuando-se o grau de escolaridade) e clínicas, com 

elevadas frequências de morbidades. 

Na tabela 2 encontram-se os dados clínicos antes e após as intervenções. 

Ambos os grupos apresentaram reduções significativas no peso (DICA-Br: 76,6 ± 

13,9 para 75,1 ± 14,0 kg, e controle: 75,5 ± 13,1 para 74,4 ± 13,2 kg); IMC (DICA-Br: 

29,3 ± 4,5 para 28,7 ± 4,5 e controle: 28,5 ± 4,0 para 28,1 ± 4,2 kg/m2); 

circunferência da cintura (DICA-Br: 100,0 ± 11,1 para 98,1 ± 12,0 cm e controle: 99,3 

± 10,4 para 98,2 ± 10,2 cm) e na pressão arterial sistólica (DICA-Br: 132 ± 22 para 

125 ± 17 mmHg e controle: 133 ± 21 para 124 ± 18 mmHg) e diastólica (DICA-Br: 79 

± 10 para 73 ± 10 mmHg e controle: 77 ± 13 para 71 ± 11 mmHg). Na comparação 

das variações entre os grupos não houve diferença significativa. 

Os tipos e as frequências de uso de medicações não variaram em ambos os 

grupos durante o seguimento do estudo (dados não mostrados em tabela). 
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Tabela 1: Caracterização da amostra no momento basal das intervenções. Dados 

expressos em percentual e intervalos de confiança ou em média e erro-padrão. 

    
DICA-Br 
N = 95   

Controle 
N = 117   

 Sexo masculino (%) 
 

68,4 (59,1; 77,7) 
 

68,4 (60,0; 76,8) 
  Idade (anos) 

 
63,7 (0,8) 

 
63,8 (0,9) 

  Índice de massa corporal (kg/m2) 
 

29,3 (0,5) 
 

28,5 (0,4) 
  Circunferência da cintura (cm) 

 
100 (1,1) 

 
99 (1,0) 

  Pressão arterial (mmHg) 
       Sistólica 
 

132 (2,3) 
 

133 (1,9) 
   Diastólica 

 
79 (1,4) 

 
77 (1,2) 

  Presença de (%) 
       Doença coronariana 
 

96 (92,1; 99,9) 
 

98 (95,5; 100,5) 
   Doença cerebrovascular 

 
7 (1,9; 12,1) 

 
3 (0,1; 6,1) 

   Doença arterial periférica 
 

3 (0,4; 6,4) 
 

1 (0,8; 2,6) 
   Hipertensão arterial  

 
98 (95,2; 108,1) 

 
95 (91,1; 98,9) 

   Dislipidemia 
 

88 (81,5; 94,5) 
 

92 (87,1; 96,9) 
   Diabetes melittus 

 
44 (34,0; 54,0) 

 
54 (45,0; 63,0) 

  Medicações (%) 
       Anti-hipertensiva 
 

98 (95,2; 100,8) 
 

96 (92,4; 99,6) 
   Hipolipemiante 

 
92 (86,5; 97,5) 

 
93 (88,4; 97,6) 

   Hipoglicemiante 
 

44 (34,0; 54,0) 
 

50 (40,9; 59,1) 
   Ácido acetilsalicílico 

 
96 (92,1; 99,9) 

 
92 (87,1; 96,9) 

  Escolaridade (%) 
       Analfabeto 
 

20 (12,0; 28,0) 
 

24 (16,3; 31,7) 
   Fundamental 

 
56 (46,0; 66,0) 

 
36 (27,3; 44,7) 

   Médio 
 

14 (7,0; 21,0) 
 

24 (16,3; 31,7) 
   Superior 

 
10 (4,0; 16,0) 

 
17 (10,2; 23,8) 

  Classe social (%) 
       A 
 

5 (0,6; 9,4) 
 

7 (2,4; 11,6) 
   B 

 
40 (30,1; 49,9) 

 
36 (27,3; 44,7) 

   C 
 

48 (38,0; 58,0) 
 

53 (44,0; 62,0) 
   D 

 
7 (1,9; 12,1) 

 
4 (0,4; 7,6) 

  Atividade física (%) 
       Sedentário 
 

93 (87,9; 98,1) 
 

90 (84,6; 95,4) 
   Não sedentário 

 
7 (1,9; 12,1) 

 
10 (4,6; 15,4) 

  Fumo (%) 
       Fumante atual 
 

4 (0,1; 7,9) 
 

8 (3,1; 12,9) 
   Nunca fumou 

 
36 (26,3; 45,7) 

 
34 (25,4; 42,6) 

   Ex-fumante 
 

60 (50,1; 69,9) 
 

58 (49,1; 66,9) 
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Tabela 2: Variáveis clínicas da amostra nos momentos basal e após seismeses e variações segundo o tipo de intervenção. 

 

                                  DICA-Br                     Controle             

  
Basal 

 
6 meses 

 
Variação 

 
p 

 
Basal 

 
6 meses 

 
Variação 

 
p 

 

Valor de 
p entre 
grupos 

Peso (kg)   76,6 (13,9)   75,1 (14,0)   -1,5   <0,001   75,5 (13,1)   74,4 (13,2)   -1,1   0,004   0,148 

IMC (kg/m2) 
 

29,3 (4,5) 
 

28,7 (4,5) 
 

-0,60 
 

<0,001 
 

28,5 (4,0) 
 

28,1 (4,2) 
 

-0,4 
 

0,003 
 

0,109 

Circunferência de cintura (cm) 
 

100,0 (11,1) 
 

98,1 (12,0) 
 

-1,90 
 

<0,001 
 

99,3 (10,4) 
 

98,2 (10,2) 
 

-1,1 
 

0,015 
 

0,482 

PA sistólica (mm/Hg) 
 

132 (22) 
 

125 (17) 
 

-7,00 
 

<0,001 
 

133 (21) 
 

124 (18) 
 

-9,0 
 

<0,001 
 

0,841 

PA diastólica (mm/Hg)   79 (10)   73 (10)   -6,00   <0,001   77 (13)   71 (11)   -6,0   <0,001   0,175 

IMC, índice de massa corporal PA, pressão arterial 
Utilizados testes t de Student para amostras dependentes e independentes 
Valores expressos em média e desvio padrão 
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Tabela 3: Variáveis dietéticas da amostra nos momentos basal e após 6 meses das intervenções. 

                                             DICA-Br           
                                               

Controle           

  Basal   6 meses   Variação   P   Basal   6 meses   Variação p   

Valor de p 
entre 

grupos 

Energia (kcal/dia) 1389 (1484) 
 

1116 (1245) 
 

-273 
 

<0,001 
 

1375 (1524) 
 

1263 (1379) 
 

-112 0,011 
 

0,110 

Proteína (% VET) 16,5 (5,1) 
 

18,9 (6,1) 
 

2,4 
 

0,006 
 

18,1 (6,1) 
 

18,7 (6,6) 
 

0,6 0,419 
 

0,266 

Carboidrato (% VET) 52,7 (10,2) 
 

53,9 (11,9) 
 

1,2 
 

0,441 
 

51,3 (10,7) 
 

53,8 (12,2) 
 

2,5 0,055 
 

0,264 

Gordura total (% VET) 31,8 (8,7) 
 

28,6 (10,9) 
 

-3,2 
 

0,020 
 

31,4 (7,6) 
 

28,2 (8,6) 
 

-3,2 <0,001 
 

0,803 

AGS (% VET) 9,5 (3,7) 
 

8,5 (4,3) 
 

-1,0 
 

0,112 
 

9,7 (3,3) 
 

8,9 (3,8) 
 

-0,8 0,028 
 

0,954 

MUFA (% VET) 9,0 (3,0) 
 

9,0 (5,2) 
 

0,0 
 

0,942 
 

9,2 (2,9) 
 

8,2 (3,3) 
 

-1,0 0,009 
 

0,363 

PUFA (% VET) 9,9 (3,6) 
 

8,8 (4,0) 
 

-1,1 
 

0,034 
 

9,3 (3,5) 
 

8,6 (3,5) 
 

-0,7 0,092 
 

0,240 

Ômega 3 (g) 1,4 (0,8) 
 

1,1 (0,6) 
 

-0,3 
 

0,514 
 

1,3 (0,7) 
 

1,1 (0,8) 
 

-0,2 0,719 
 

0,731 

Ômega 6 (g) 12,7 (6,0) 
 

9,0 (7,0) 
 

-3,7 
 

0,034 
 

11,0 (5,8) 
 

9,5 (7,5) 
 

-1,5 0,049 
 

0,739 

AG trans (g) 0,6 (1,01) 
 

0,5 (0,9) 
 

-0,1 
 

0,958 
 

0,5 (0,6) 
 

0,4 (0,8) 
 

-0,1 0,969 
 

0,558 

Colesterol (mg) 186 (118) 
 

145 (153) 
 

-41,0 
 

0,035 
 

173 (120) 
 

178 (148) 
 

5,0 0,793 
 

0,056 

Fibras totais (g) 21,7 (8,7)   21,3 (11,6)   -0,4   0,727   19,8 (8,2)   21,7 (16,0)   1,9 0,222   0,571 

VET, valor energético total     AGS, ácido graxo saturado    MUFA, ácido graxo monoinsaturado       PUFA, ácido graxo poliinsaturado 
Valores relativos ao consumo energético total ajustados pelo método do resíduo

126
 

Empregados testes t de Student.  Valores expressos em média e desvio padrão 
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Os dados dietéticos segundo o tipo de intervenção estão apresentados na 

tabela 3. Ambos os grupos apresentaram reduções significativas no valor energético 

total (VET), decorrente da redução da ingestão de gorduras totais e saturadas. No 

grupo DICA-Br houve queda também das PUFA enquanto no controle das MUFA. 

Apenas o grupo DICA-Br reduziu a ingestão de colesterol. Na comparação das 

variações não houve diferença significativa no comportamento dos grupos. 

A tabela 4 mostra o perfil bioquímico dos participantes antes e após as 

intervenções, bem como as respectivas variações. As intervenções induziram efeitos 

mínimos nas variáveis metabólicas e novos biomarcadores. No grupo DICA-Br 

observou-se apenas queda discreta, mas significativa nas concentrações de HDL-c. 

Neste mesmo grupo, a pequena elevação da glicose plasmática não atingiu 

significância estatística. As concentrações de PCR apresentaram considerável 

variabilidade com medianas de ambos os grupos dentro de valores clinicamente 

satisfatórios. Porém, ambas se elevaram após as intervenções, sem que a 

magnitude de variação diferisse entre os grupos. 
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Tabela 4: Variáveis bioquímicas da amostra nos momentos basal e após 6 meses e as variações segundo o tipo de intervenção. 

  DICA-Br           Controle             

  Basal 
 

6 meses 
 

Variação 
 

P 
 

Basal 
 

6 meses 
 

Variação 
 

p 
 

Valor de p 
entre 

grupos 

Colesterol total (mg/dL) 164 (34,8)   160 (38,2)   -4,0   0,226   154 (33,1)   152 (35,7)   -2,0   0,568   0,536 

LDL-colesterol (mg/dL) 85 (30,4) 
 

85 (30,7) 
 

0,0 
 

0,850 
 

80 (26,7) 
 

80 (30,1) 
 

0,0 
 

0,991 
 

0,887 

HDL-colesterol (mg/dL) 46 (13,6)  44 (11,5)  -2,0  0,008  46 (13,7)  45 (13,3)  -1,0  0,097  0,180 

Colesterol não HDL (mg/dL) 118 (33,8) 
 

116 (36,8) 
 

-2,0 
 

0,548 
 

108 (31,0) 
 

108 (32,5) 
 

0,0 
 

0,920 
 

0,676 

Triglicérides (mg/dL)
@

 147 (102 - 198) 
 

134 (94 - 196) 
 

-13,0 
 

0,005 
 

127 (96,5 - 181,5) 
 

126 (97,0 - 173,0) 
 

-1,0 
 

0,480 
 

0,143 

Glicose de jejum (mg/dL) 98 (90 - 113) 
 

103 (92 - 115) 
 

5,0 
 

0,052 
 

98 (90 - 119) 
 

101 (93 - 122) 
 

3,0 
 

0,207 
 

0,632 

Insulina (uUI/mL)
@

 8,0 (5,3 – 14,6) 
 

7,4 (4,5 – 12,8) 
 

-0,6 
 

0,087 
 

9,8 (5,9 – 13,6) 
 

9,3 (6,1 – 13,0) 
 

-0,5 
 

0,490 
 

0,409 

HOMA-IR
@

 2,0 (1,3 – 4,0) 
 

2,0 (1,1 – 3,6) 
 

0,0 
 

0,740 
 

2,5 (1,4 – 3,7) 
 

2,5 (1,3 – 3,6) 
 

0,0 
 

0,959 
 

0,247 

Proteína C reativa (mg/L)
@

 0,50 (0,13 - 0,60) 
 

0,60 (0,50 - 0,80) 
 

0,10 
 

0,001 
 

0,50 (0,13 - 0,65) 
 

0,51 (0,50 - 0,80) 
 

0,01 
 

0,001 
 

0,890 

MCP-1 (pg/mL) 137,1 (58,1) 
 

129,0 (40,2) 
 

-8,0 
 

0,127 
 

162,9 (148,0) 
 

151,1 (135,1) 
 

-11,8 
 

0,230 
 

0,736 

VCAM-1 (ng/mL) 65,5 (18,1) 
 

63,0 (19,6) 
 

-2,5 
 

0,360 
 

58,3 (23,3) 
 

61,2 (20,2) 
 

2,9 
 

0,446 
 

0,250 

ICAM-1 (ng/mL) 43,8 (14,5) 
 

43,0 (14,7) 
 

-0,8 
 

0,711 
 

41,8 (13,4) 
 

44,4 (14,5) 
 

2,6 
 

0,276 
 

0,297 

Selectina-E (ng/mL) 11,8 (5,6)   12,1 (6,0)   0,3   0,538   11,7 (4,7) 
 

11,4 (4,3) 
 

-0,3 
 

0,444   0,339 

MCP-1, proteína 1 quimiotática de monócito  VCAM-1, molécula de adesão de célula vascular – 1   ICAM-1, molécula de adesão intracelular – 1 
Empregados test t de Student para amostras dependentes e independentes. Valores expressos em média e desvio padrão. 
@

Testes de Wilcoxon e Mann Whitney. Valores expressos em mediana e intervalo interquartil. 
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A figura10 mostra a frequência de consumo de alimentos transformados em 

grupos de acordo com o grupo de cores do DICA-Br. Observa-se que o número de 

porções alimentares consumidas por grupo (verde, amarelo e azul) pela amostra no 

momento basal não era diferente entre os grupos e após seis meses de ambas as 

intervenções não houve qualquer variação. 

 

Figura 10: Número de porções alimentares consumidas por grupo (verde, 

amarelo e azul) pela amostra no momento basal e após seis meses de cada 

intervenção de acordo com o sexo. 

 

Frequências comparadas pelo teste qui-quadrado, não-significativos (dados não apresentados). 

 

A tabela 5 apresenta os coeficientes de correlação entre as variações de 

variáveis de interesse induzidas pelas intervenções. Considerando as variações em 

variáveis antropométricas, foram detectadas correlações significativas do IMC e da 

circunferência da cintura com as variações nos TG (r = 0,166; p = 0,024 e r = 0,152; 

r = 0,027; respectivamente). Quanto às variações em fatores de risco tradicionais 

com os novos biomarcadores, apenas as variações nas concentrações de HDL-c se 

correlacionaram inversamente com as da PCR (r = -0,155; p = 0,023). Não foi 

observada qualquer correlação entre as variáveis dietéticas e bioquímicas. 
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Tabela 5: Coeficientes de correlação (r) entre as variações (Δ) nas variáveis de interesse 

dos 212 participantes das intervenções. 

 

r 
 

Valor de p 
   

Variáveis dietéticas X Variáveis antropométricas    

      Δ Energia X Δ peso 0,117 0,089  

      Δ Energia X Δ cintura 0,068 0,321  

Variáveis antropométricas X Pressão arterial    

Δ IMC X Δ pressão arterial sistólica 0,083 0,229  

Δ IMC X Δ pressão arterial diastólica 0,088 0,203  

Δ Cintura X Δ pressão arterial sistólica -0,020 0,767  

Δ Cintura X Δ pressão arterial diastólica 0,079 0,253  

Variáveis antropométricas X Bioquímicas    

Δ IMC X Δ glicose -0,002 0,975  

Δ IMC X Δtriglicérides 0,166 0,024  

Δ IMC X Δ HDL-c 0,058 0,401  

Δ IMC X Δ insulina 0,081 0,241  

Δ Cintura X Δ glicose -0,050 0,466  

Δ Cintura X Δ triglicérides 0,152 0,027  

Δ Cintura X Δ HDL-c 0,005 0,939  

Δ Cintura X Δ insulina 0,115 0,096  

Variáveis dietéticas X Bioquímicas    

Δ energia X Δ glicose 0,011 0,876  

Δ Energia X Δtriglicérides -0,080 0,243  

Δ %CHO X Δ triglicérides    0,111  0,106  

Δ %AG totais X Δ LDL-c -0,107 0,118  

Δ %AG saturado X Δ LDL-c -0,107 0,118  

Δ Fibra X Δ glicose 0,018 0,792  

Variáveis bioquímicas X Novos biomarcadores 

   Δ Glicose X Δ proteína C reativa 0,043 0,535  

      Δ Glicose X Δ MCP-1 -0,060 0,384  

Δ Glicose X Δ VCAM-1 0,004 0,953  

Δ Glicose X Δ ICAM-1 0,057 0,410  

Δ Glicose X Δ selectina-E 0,066 0,338  

Δ Insulina X Δ proteína C reativa 0,043 0,535  

      Δ Insulina X Δ MCP-1 -0,060 0,384  

Δ Insulina X Δ VCAM-1 0,004 0,953  

Δ Insulina X Δ ICAM-1 0,057 0,410  

Δ Insulina X Δ selectina-E 0,066 0,338  

Δ Triglicérides X Δ proteína C reativa -0,019 0,787  



  

46 

 

      Δ Triglicérides X Δ MCP-1 0,051 0,462  

Δ Triglicérides X Δ VCAM-1 -0,133 0,053  

Δ Triglicérides X Δ ICAM-1 -0,160 0,815  

Δ Triglicérides X Δ selectina E 0,008 0,911  

Δ HDL-c X Δ proteína C reativa -0,155 0,023  

      Δ HDL-c X Δ MCP-1 0,078 0,259  

Δ HDL-c X Δ VCAM-1 0,098 0,155  

Δ HDL-c X Δ ICAM-1 0,068 0,324  

Δ HDL-c X Δ selectina E -0,107 0,119  

    

IMC, índice de massa corporal   MCP-1, Proteína 1 quimiotática de monócito VCAM-1, Mólecula de 
adesão de célula vascular – 1  ICAM-1Molécula de adesão intracelular – 1,       AG, ácido graxo   
CHO, carboidrato 
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5. DISCUSSÃO 

Havia expectativa do encontro de associações das modificações na ingestão 

energética e de macronutrientes com as variações na antropometria, da mesma forma 

que era esperado que a redução da adiposidade corporal se associasse a mudanças 

favoráveis nos fatores de risco cardiovascular tradicionais, Em análise envolvendo 57 

estudos prospectivos, demonstrou que a redução do IMC para valores inferiores a 25 

kg/m2 estão associadas com a proteção cardiovascular85. 

Reduções da ingestão de AGS, detectadas em ambos os grupos, e de colesterol 

dietético, apenas no DICA-Br, poderiam ter se associado a variações no perfil lipídico. É 

bem conhecido que a restrição no consumo de alimentos ricos nestes nutrientes 

colabora para queda das concentrações de LDL-colesterol sérico59.  Apesar de nossos 

dados não apoiarem esta afirmação, cabe ressaltar que os estes parâmetros já se 

encontravam dentro da faixa recomendada pela sociedade científica108-110. Nossos 

achados quando às variações na ingestão das gorduras insaturadas foram heterogêneas 

entre os grupos, tendo havido redução de PUFA no DICA-Br e de MUFA no controle. 

Nenhuma destas mudanças era desejável; porém os consumos relativos destas 

gorduras após as intervenções se mantiveram dentro das recomendações108-110. 

Particularmente em relação às MUFAs, nosso achado de 10% do valor energético total 

chama a atenção para necessidade de aumentar incentivos ao seu consumo na nossa 

amostra de alto risco e, possivelmente, também na população brasileira128. 

Observamos diminuição dos níveis pressóricos induzidas por ambas as 

intervenções e da trigliceridemia apenas no DICA-Br, sem ter sido alterado o esquema 

medicamentoso dos participantes. Resultados similares foram encontrados em 

intervenções conduzidas em diferentes populações69,105,106. Porém, não pudemos 

comprovar a existência de correlação entre as mudanças no peso, IMC ou cintura com 

as variações na pressão arterial, mas sim com os deltas das concentrações de 

triglicérides. Também não podemos afirmar que estes benefícios cardioprotetores 

alcançados serão duradouros, nem que reduzirão a incidência de novos eventos duros. 

A inflamação crônica subclínica está presente nos diferentes estágios da 

aterosclerose, influenciada e mediada por fatores exógenos e endógenos. A MCP-1, 

além de participar precocemente no recrutamento de monócitos para o espaço sub-
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endotelial, acredita-se que medeie os efeitos aterogênicos dos tradicionais fatores de 

risco69. Ainda são poucas as evidências de um papel preditivo de moléculas de adesão 

circulantes (selectinas e CAMs) para eventos cardiovasculares129. Nenhuma das 

intervenções foi capaz de modificar as concentrações de todas as moléculas de adesão 

aqui investigadas. A coerência nos resultados de ICAM-1, VCAM-1 e selectina-E 

(valores similares pré- e pós-intervenções) faz supor que mudanças dietéticas são 

insuficientes para provocar tais modificações, mas não se pode afastar falta de 

sensibilidade de nossos ensaios para detectar alterações sutis nas concentrações 

sanguíneas destes biomarcadores. Em estudos maiores, alguns pesquisadores 

encontraram subsídios sugestivos de que estas moléculas sinalizariam para graus mais 

graves de inflamação na coronariopatia aterosclerótica130. 

Entre os marcadores inflamatórios é a PCR que tem trazido resultados mais 

consistentes quanto à predição de eventos cardiovasculares, independente dos 

tradicionais fatores de risco131. O comportamento das concentrações de PCR no 

presente foi um tanto inesperado, visto que, estatisticamente, houve elevação 

significativa. Este resultado contrasta com o de outros estudos132. No entanto, cabe 

ressaltar que mesmo os P75 dos valores de PCR de ambos os grupos não são tão altos, 

possivelmente decorrentes da adequada terapia medicamentosos para os tradicionais 

fatores de risco133. 

Este marcador inflamatório e/ou suas variações nas intervenções não 

apresentaram correlação com os novos biomarcadores; o mesmo foi observado por 

outros pesquisadores, em estudo de prevenção secundária com dieta mediterrânea129. 

Interessantemente, as variações nas concentrações de HDL-c no nosso estudo se 

correlacionaram inversamente às variações da PCR. Este achado está em concordância 

com as evidências de propriedades anti-inflamatórias da partícula de HDL-c139. 

Embora conhecida a influência da alimentação no controle da glicose plasmática, 

não encontramos mudanças significativas nesta variável com as intervenções 

realizadas, havendo uma tendência não-significativa à elevação da glicemia no grupo 

DICA-Br. Resultado na mesma linha também fora observado no THIS-DIET140, no qual 

intervenção de três meses elevou discretamente a glicemia. 

Os valores de insulinemia não se alteram frente às intervenções, o que explica, 

em grande parte, a não variação também no HOMA-IR. A redução na adiposidade 
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poderia ter contribuído para melhorar a resistência à insulina, mas nossos achados não 

apoiam esta suposição. É possível, ainda, que o adequado controle glicêmico da 

amostra no período de seis meses não seja longo o suficiente para haver alterações na 

produção de insulina pelas células beta. Nossos achados não permitem fazer 

especulações sobre diferenças nos efeitos das distintas orientações dietéticas 

instituídas. Recente revisão sistemática que comparou o consumo de dietas com altos e 

baixos teores de proteína podem atuar distintamente sobre índices de resistência à 

insulina141. 

Nosso estudo tem limitações. A amostra de participantes foi altamente 

selecionada (prevenção secundária em serviço de referência), tendo incluído aqueles 

com bom acesso a medicamentos, exames subsidiários e cuidados multiprofissionais. O 

tamanho amostral é pequeno (n = 212) frente à totalidade dos participantes incluídos no 

estudo matriz (n = 2500). Em havendo pequenas diferenças quanto ao impacto das duas 

estratégias de orientação alimentar, a análise da totalidade faz-se necessária para 

melhor investigar efeitos estatisticamente distintos. Nosso grupo “controle” 

provavelmente não é representativo dos pacientes que recebem orientações para um 

estilo de vida saudável no âmbito do SUS. Apesar dos esquemas terapêuticos não terem 

se modificado nos seis meses de acompanhamento não podemos afastar algum efeito 

decorrente das medicações em uso sobre mudanças em variáveis aqui detectadas. 

São raros ou inexistentes estudos de prevenção cardiovascular secundária no 

nosso meio que compararam o impacto de diferentes abordagens educativas para 

alimentação saudável considerando, além dos tradicionais fatores de risco, novos 

biomarcadores de aterogênese e de resistência à insulina. Este fato limita o confronto de 

nossos achados. O Programa DICA-Br é a primeira grande proposta de orientação 

nutricional na população brasileira, cuja eficácia necessita ser examinada no universo de 

participantes dos demais Centros onde a intervenção foi realizada. 

A iniciativa do DICA-Br é justificada considerando que as estratégias educacionais 

para uma alimentação mais saudável pelos brasileiros de alto risco cardiovascular têm 

apresentado resultados aquém do desejado. É um desafio aos profissionais de saúde, 

especialmente aqueles que atuam em populações com baixo nível de escolaridade, 

socioeconômico e cultural, instituir programas de mudanças comportamentais. O 

presente sub-estudo constata, mais uma vez, a complexidade deste desafio no sistema 
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público de saúde no Brasil, possivelmente presente em outros países emergentes com 

realidades semelhantes. A divulgação de nossos dados torna-se, portanto, importante, 

uma vez que pode contribuir para aprimorar estratégias a serem implantadas em 

populações similares à nossa. Havia a expectativa de que o Programa DICA-Br seria 

vantajoso para fixar conceitos da alimentação saudável, revertendo, dessa forma, em 

maiores benefícios sobre fatores de risco tradicionais e novos biomarcadores de 

aterogênese. Até onde conhecemos, como intervenções dietéticas poderiam alterar tais 

biomarcadores, impactando no perfil de risco cardiovascular tradicional, não havia sido 

explorado. Foram detectados benefícios clínicos com ambas as intervenções, porém o 

DICA-Br não foi superior à orientação habitualmente empregada pelo SUS. 

Este estudo recrutou pacientes de hospital de referência no tratamento das 

doenças cardiovasculares da cidade mais desenvolvida do país (Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia). Por consequência, estes indivíduos recebiam atendimento 

médico e nutricional especializados, além de disporem de medicamentos gratuitos para 

controle de seus principais fatores de risco. Além de terem cada vez mais acesso à 

informação sobre saúde e proteção cardiovascular veiculados na mídia, torna-os mais 

predispostos à mudanças no estilo de vida. Estas condições resultaram em uma amostra 

adequadamente tratada, expresso por meio dos seus exames complementares já na 

linha de base deste estudo. Ambos os grupos apresentavam sobrepeso, níveis 

pressóricos limítrofes e variáveis bioquímicas bastante satisfatórias. A distribuição dos 

macronutrientes atendia satisfatoriamente às recomendações nutricionais108-110. Estas 

características da nossa amostra provida de orientações para uma vida saudável, 

podem ter dificultado obter diferenças entre as estratégias de intervenção aqui 

empregadas. 

Ainda assim, benefícios adicionais foram alcançados com nossas intervenções, 

entretanto a magnitude dos efeitos clínicos não foi tão expressiva em comparação com 

estudos de prevenção cardiovascular primária103,127. 

A composição aleatória da nossa amostra era necessária para reduzir viéses no 

estudo. Apesar disso, observou-se desequilíbrio quanto à escolaridade dos dois grupos 

estudados, tendo havido maior proporção de indivíduos com nível médio no grupo 

controle contra maior proporção de nível fundamental no grupo DICA-Br. Tais diferenças 

podem ocorrer mesmo em estudos aleatorizados de grande porte como foi o THIS-DIET 
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Study128, estudo de intervenção nutricional no qual os participantes tinham níveis 

bioquímicos basais diferentes daqueles do grupo controle129. Especulamos que o maior 

número de participantes com baixa escolaridade no grupo DICA-Br poderia ter 

dificultado a compreensão das orientações dietéticas, prejudicando a efetividade desta 

intervenção. De fato, no Women’s Health Initiative Observational Study130, os autores 

interpretaram a incapacidade dos indivíduos de entender a dieta como empecilho para 

modificar o hábito alimentar para a baixa aderência às recomendações nutricionais130. 

Na concepção da Dieta Cardioprotetora Brasileira131 não havia o objetivo de se 

assemelhar ao padrão mediterrâneo, apesar das publicações relativas à cardioproteção 

conferida pela mesma103,104. São pouco disponíveis no nosso meio as fontes de MUFA e 

ômega-3 com custo baixo, como é usual na região mediterrânea. Assim, diante da 

riquezanutricional de leguminosas e vegetaisno Brasil, os idealizadores do DICA-Br 

optaram por valorizar tais características, incluindo-os no denominado grupo “verde”. 

Pode-se afirmar que o Programa DICA-Br atendeu à meta de melhorar aspectos 

da alimentação da amostra de indivíduos envolvidos no presente sub-estudo. Nossos 

achados apontam que a dieta dos participantes caracterizou-se pela ingestão adequada 

de nutrientes, respeitando as proporções de 20 a 30% de gorduras, 55a 60% de 

carboidratos e 15 a 20% de proteínas. Após seguimento de seis meses houve 

importante e significativa redução dos valores calóricos ingeridos, em decorrência de 

menor ingestão de ácidos graxos totais e AGS e aumento do consumo de alimentos 

ricos em proteínas. Apesar de ser uma “boa notícia”, verificamos que tais modificações 

no consumo ocorreram também no grupo controle, no qual benefícios das orientações 

dietéticas já são consagradas. Nossos achados reforçaram que há impacto favorável da 

modificação do consumo na antropometria, inclusive reduzindo a adiposidade 

abdominal, mais diretamente relacionada a anormalidades metabólicas. 
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6. CONCLUSÃO 

Na comparação das intervenções, DICA-Br e orientações dietéticas padrão, ambas 

induziram efeitos similares sobre fatores de risco cardiovasculares tradicionais, 

biomarcadores circulantes de aterogênese e resistência à insulina, em indivíduos com 

evento cardiovascular prévio. 

Ambas as estratégias de educação alimentar foram capaz de reduzir o consumo 

energético e de gorduras totais, contribuindo para reduzir a adiposidade corporal total e 

abdominal. Apesar deste benefício, não se pode detectar melhora da resistência à 

insulina avaliada pelo HOMA-IR. Porém, a redução dos níveis pressóricos, caso mantida 

no longo prazo, poderia contribuir para atenuar o risco cardiovascular. 

Apenas o grupo DICA-Br reduziu a trigliceridemia. A ausência de correlação com a 

ingestão de nutrientes não permite especular sobre as razões para este achado.  Apesar 

dos efeitos cardioprotetores terem sido discretos são animadores, considerando que 

estes participantes de alto risco já estavam sendo devidamente tratados, em centro 

especializado. 

Nenhuma das intervenções se associou à melhora de biomarcadores circulantes 

de inflamação, não sustentando a hipótese de que modificações na dieta poderiam 

ocasionar efeitos favoráveis em mecanismos fisiopatológicos da aterosclerose. Porém, a 

mensuração destes marcadores na circulação pode não expressar efeitos no nível 

tecidual. 

Conclui-se que a DICA-Br pode ser uma estratégia de educação alimentar 

alternativa às orientações dietética padrão, a ser empregada no sistema público de 

saúde. A DICA-Br foi igualmente capaz de reduzir a adiposidade corporal de indivíduos 

de alto risco, mas são necessários resultados do universo amostral do Programa DICA-

Br e de longa mais duração, para melhor avaliar potenciais benefícios cardioprotetores. 
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Figura 2: Composição das dietas do DICA-Br em quantidade de corações 

segundo cores 
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Figura 3: Critérios dos alimentos para compor o grupo verde 

 

 

  

 Densidade energética ≤ 1,11 kcal/g 

Densidade de gordura saturada ≤ 0,01g/g 

Densidade de colesterol ≤ 0,04mg/g 

Densidade de sódio ≤ 2,01 mg/g 
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Figura 4: Trecho da cartilha DICA-Br ilustrando a associação dos grupos 

alimentares da DICA-Br às cores da bandeira 
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Figura 5: Definição de porções de alimentos do DICA-Br segundo grupos 

alimentares (lista parcial) 
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Figura 6: Orientação alimentar para o grupo controle (parcial) 
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Figura 7: Técnica de coleta do recordatório alimentar 24 horas no Programa DICA-

Br 

 

 

 

Horário 

•Registre o horário em que foi feira a refeição, sem nomeá-la. Faça-o somente no final do 
questionário, quando todas as refeições já tiverem sido relatadas.  

1ª refeição 

•Peça para o paciente relatar todos os alimentos/bebidas que foram consumidos na 
refeição e depois volte a cada um deles para registrar a quantidade em medida caseira. 
Utilize o álbum fotográfico de medidas e porções de alimentos para auxiliar nas descrições 
das quantidades.  

Demais 
refeições 

•Repitas os passos até que o pacientes tenha relatado todas as refeições que realizou no 
dia anterior 

Revisão 

•Pergunte ao paciente se há algum alimento/bebida que ele poderia ter esquecido 
deinformar. Caso ele se lembre de algum, registre as informações detalhadamente, 
seguindo o mesmo modelo de registro utilizado ao longo do questionário. 

Qual foi o primeiro horário que o Sr. Comeu o bebeu algo na data 

de ontem? 

Qual foi o primeiro horário que o Sr. Comeu o bebeu algo na data 

de ontem? 
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Figura 8: Trecho da lista de porções de alimentos e preparações agrupados em 

cores verde, amarelo e azul do Programa DICA-Br 
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Figura 9: Trecho da lista de alimentos industrializados não recomendados no 

Programa DICA-Br 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Parecer do CEP do Dante Pazzanese de Cardiologia 
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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