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RESUMO 

 

Gadotti, TG. Inflamação e consumo de lácteos em indivíduos adultos residentes no 

município de São Paulo [dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo; 2016 

 

Introdução - Evidências recentes de estudos clínicos e epidemiológicos sugerem uma 

relação inversa entre o consumo de alimentos lácteos e inflamação, demonstrando a 

relevância do tema para Saúde Pública diante de sua possível atuação na redução do risco 

cardiovascular. Objetivo - Avaliar a associação entre consumo de alimentos lácteos e 

marcadores inflamatórios em uma amostra representativa de adultos residentes no município 

de São Paulo. Métodos - Trata-se de um estudo com delineamento transversal, de base 

populacional, que utilizará dados bioquímicos (coleta de sangue) e de consumo alimentar 

(Recordatório Alimentar de 24 horas e Questionário de Frequência Alimentar) provenientes 

de 269 individuos de ambos os sexos e idade entre 19 e 59 anos participantes do ISA Capital 

- 2008/2009. Resultados -  Após ajustes de idade e sexo, o consumo total de lácteos 

demonstrou correlação inversa com as concentrações séricas de homocisteína e interleucina-

8. O tercil de maior consumo de iogurte esteve significativamente associado com menores 

níveis de interleucina-8, fator de necrose tumoral-α, homocisteína, triglicérides e VLDL-

colesterol e maiores da leptina quando comparado ao tercil de menor consumo (p<0,005). 

Os queijos com menor teor de gordura apresentaram seu consumo inversamente associado 

às concentrações de interleucina-8, proteína quimiotática de monócitos-1 e triglicérides e 

positivamente com HDL-colesterol e leptina, apesar de também correlacionados ao fator de 

necrose tumoral-α e adiponectina (p<0,005). Os grupos do leite e queijos em geral também 

estiveram associados com alguns marcadores inflamatórios. Conclusões - O maior consumo 

de iogurte e queijo light parece modular o sistema imune em favor à um menor estado 

inflamatório, demonstrando-se independentemente associado à reduzidas concentrações de 

diversos marcadores anti-inflamatórios. Futuros estudos de suplementação poderão 

confirmar estes achados, caracterizando o benefício do consumo de lácteos. 

 

Descritores: lácteos; inflamação; risco cardiovascular; iogurte; queijo; Saúde Pública. 

ABSTRACT 



 

Gadotti, TN.  Inflammation and dairy consumption in Brazilian adults from São 

Paulo City [dissertation]. Sao Paulo: Public Health School of Sao Paulo University; 2016 

 

Introduction - Recent evidence from clinical and epidemiological studies suggest an inverse 

relationship between dairy consumption and inflammation, which demonstrates the 

relevance of the subject to Public Health considering its possible role on reducing 

cardiovascular risk. Objective - To investigate the association between dairy products 

consumption and circulating levels of inflammatory biomarkers among a representative 

sample of Brazilian adults from São Paulo City. Methods - The data come from a cross-

sectional population-based study, Health Survey for São Paulo (HS-SP). All individuals 

aged 20 to 59 included in this research gave out completed food consumption information 

(24-hour dietary recall and Food Frequency Questionnaire) and blood sampling analysis 

totalizing a 269 subjects sample. Results - After age and gender adjustments, total dairy 

consumption exhibited an inverse relation with both homocysteine and interleunkin-8. A 

higher consumption of yogurt was significantly associated with lower levels of interleukin-

8, tumor necrosis factor-α, homocysteine, triglycerides and VLDL-cholesterol and higher of 

leptin (p for trend 0.005). Light cheese consumption was inversely associated with 

concentrations of interleukin-8, monocyte chemoattractant protein-1 and triglycerides and 

positively with HDL-cholesterol and leptin, despite of being also correlated with tumor 

necrosis factor-α and adiponectin. Milk and cheese also presented significant associations 

with some inflammatory biomarkers. Conclusions - A higher consumption of yogurt and 

light cheese seems to modulate immune system in favor of a lower inflammatory status, 

being independently associated with reduced concentrations of various anti-inflammatory 

biomarkers. Further research is required to attests these findings, featuring the benefits of 

dairy consumption. 

 

Descriptors: dairy; inflammation; cardiovascular risk; yogurt; cheese; Public Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Uma alimentação equilibrada constitui o requisito básico para a promoção e proteção 

da saúde (BRASIL, 2013). Preconiza-se que deve contemplar alimentos de grupos variados 

combinados de forma harmônica a fim de fornecer os nutrientes necessários - tanto em 

quantidade, quanto em qualidade - para o adequado crescimento e desenvolvimento do 

organismo e manutenção da saúde, atendendo aos princípios do equilíbrio, moderação e 

prazer, além de considerar dimensões culturais e sociais individuais (BRASIL, 2014). 

 Porém de fato o que se observa no Brasil é uma população que apesar de consumir 

proporcionalmente a quantidade adequada de macronutrientes (LEVY et al. 2012), apresenta 

um desequilíbrio nutricional quanto à qualidade de suas escolhas alimentares, resultando 

num padrão de dieta composto pelo consumo excessivo de sódio, açúcares adicionados, 

gorduras saturadas e reduzido de cálcio e vitaminas, o que aliado à prática insuficiente de 

atividade física por mais de 60% dos adultos (BRASIL, 2015), tornam-se fatores de risco 

chave para o enfrentamento das DCNTs no país (BRASIL, 2011). 

 

 

1.1. OS LÁCTEOS NO CONSUMO ALIMENTAR DO BRASILEIRO 

 

 

Os lácteos se destacam como um dos principais grupos alimentares que apresentam 

um reconhecido déficit de consumo pelo brasileiro. Apesar de comporem a dieta de cerca de 

62% da população, exibem um consumo médio per capita conjunto de leite, queijo e iogurte 

de 142g/dia (MURPHY et al., 2015), ou seja, aproximadamente 1 das 3 porções diárias 

recomendadas pela Pirâmide Alimentar Adapatda para a população brasileira (PHILIPPI et 

al., 1999). 

Há um substancial efeito da renda familiar a ser considerado sobre a disponibilidade 

domiciliar dos lácteos, onde é possível observar sua maior presença conforme aumento da 

renda (LEVY et al. 2012). Porém ressalta-se que tal insuficiência no consumo também vai 

de encontro com hábitos hoje presentes no comportamento alimentar do brasileiro, como o 

aumento da realização de refeições fora de casa, onde comumente a oferta de lácteos é baixa, 

bem como a própria refrigeração necessária à conservação adequada da maioria dos produtos 
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lácteos que também acaba se tornando um complicador para o incentivo de seu consumo em 

uma sociedade que cada vez mais requer produtos práticos, versáteis e estáveis à temperatura 

ambiente - os chamados on-the-go, hoje consolidados como uma forte tendência no mercado 

alimentício (FIEP/ITAL, 2010). Não o bastante, modismos sustentados por conceitos 

errôneos sobre uma alimentação equilibrada, aliada à descaracterização de uma dieta para 

indivíduos com condições especiais de saúde e sua transferência à população saudável como 

algo benéfico – à exemplo da “dieta sem lactose” - acabam recaindo sobre as escolhas 

alimentares individuais e consolidando-se como uma barreira adicional ao consumo de 

lácteos. 

O leite é o principal produto lácteo consumido pela população brasileira (56%), sendo 

o tradicional café com leite sua forma predominante (36%), mais que o dobro do observado 

para o leite fluído puro (14%). Já os queijos e iogurtes apresentam uma participação pequena 

na mesa do brasileiro, de 14% e 4% respectivamente (MURPHY et al., 2015), dados que 

também refletem a baixa variedade no consumo dentro deste grupo alimentar.  

Consolida-se assim um cenário caracterizado pela baixa frequência, penetração e 

variedade no consumo de lácteos, o que gera implicações importantes em termos de 

adequação na ingestão de micronutrientes pela população brasileira. O cálcio se destaca 

como o mineral que apresenta a maior prevalência de inadequação por insuficiência de 

consumo em ambos os sexos e todas as faixas etárias avaliadas pela última Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (IBGE, 2011). Em especial nos adolescentes, a inadequação da 

ingestão de cálcio supera a prevalência de 95% (da VEIGA et al., 2013), enquanto nos 

adultos e idosos mais de 80% dos homens e 90% das mulheres apresentam um consumo 

insuficiente (ARAÚJO et al., 2013; FISBERG et al., 2013). 

Além do cálcio, o consumo adequado de lácteos pode contribuir significativamente 

para a melhor qualidade da dieta (RANGAN et al., 2012; RANGANATHAN et al., 2005; 

ZHU et al.,  2015), estando relacionado à adequação da ingestão de outros micronutrientes, 

como é o caso do magnésio (FULGONI et al., 2011; NICKLAS; O’NEIL; FULGONI, 2009), 

mineral que também apresenta elevada prevalência de inadequação de consumo (> 70%) no 

Brasil (ARAÚJO et al., 2013; FISBERG et al., 2013). 

 Nesse sentido, ressalta-se que a qualidade da dieta tem implicações importantes na 

saúde dos indivíduos, sendo fundamental não somente para a manutenção de um peso 

saudável e adequado aporte de nutrientes, mas também na prevenção de DCNTs. Desde 

1990, a OMS já reconhecia a Nutrição como um dos principais determinantes modificáveis 
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no desenvolvimento das DCNTs (WHO, 1990), atribuindo-a um papel que se desdobra por 

meio de uma série de pesquisas que hoje permitem associar o consumo de nutrientes 

específicos à efeitos benéficos à saúde (HU, 2002).  

 No entanto, mais recentemente discute-se que tais efeitos advêm do alimento como 

um todo e das combinações de nutrientes e outros compostos químicos que fazem parte de 

sua matriz, mais do que de nutrientes isolados (BRASIL, 2014a), o que torna o estudo do 

grupo dos lácteos especialmente atrativo por apresentarem uma composição nutricional 

altamente complexa diante da presença de um vasto número de ácidos graxos, peptídeos 

bioativos, aporte variado de micronutrientes, além de outros componentes que não atuam de 

forma isolada, mas sim interagem uns com os outros de modo a exercer benefícios à saúde 

humana (FAO, 2013). 

 

 

1.2. LEITE, QUEIJO E IOGURTE 

 

 

Os lácteos, grupo alimentar essencialmente composto pelos leites, queijos e iogurtes 

(PHILIPPI et al., 1999), são reconhecidos por serem a melhor fonte de cálcio da dieta com 

base na combinação do conteúdo deste mineral em uma porção e sua biodisponibilidade 

aproximada de 32,1% (RIZZOLI, 2014; WEAVER; PROULX; HEANEY, 1999). Em 

adição, apresentam elevada densidade nutricional, ou seja, fornecem quantidade 

significativa de vitaminas e minerais frente à um conteúdo calórico relativamente baixo 

(FULGONI; KEAST; DREWNOWVSKI, 2009), sendo possível encontrar não somente 

cálcio e magnésio, mas também fósforo, potássio, vitaminas do complexo B e nas versões 

integrais complementarmente a vitamina A (FAO, 2013). 

O leite de vaca é composto de aproximadamente 87,8% de água, 4,7% de lactose, 

3,3% de proteínas, 3,3% de gorduras totais e os 0,9% restantes são minerais e vitaminas. As 

proteínas encontradas em maior proporção no leite e seus derivados são a caseína (78%) e 

as chamadas whey proteins (17%), como as imunoglobulinas, β-lactoglobulinas e α-

lactalbuminas. Tais grupos de proteínas apresentam diferentes taxas de absorção e respostas 

pós-absortidas, que frente à uma ação combinada na matriz láctea podem ser responsáveis 

por induzir à sensação de saciedade reportado em alguns estudos (TREMBLAY; DOYON; 
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SANCHEZ, 2015). Proteínas em menores quantidades incluem o IGF e a lactoferrina (FAO, 

2013).   

Destaca-se a alta disponibilidade biológica do conteúdo proteico desse grupo 

alimentar, uma vez que fornecem todos os aminoácidos essenciais, àqueles que o organismo 

humano não é capaz de produzir, portanto precisam ser obtidos por meio da dieta. Em adição, 

a alta qualidade proteica dos lácteos parece influenciar o gerenciamento do peso 

promovendo alterações favoráveis na composição corpórea em meio à um cenário de prática 

de atividades física regulares aliado à uma dieta reduzida em calorias resultando em maior 

perda de gordura visceral e menor de massa magra (JOSSE et al. 2011) 

Ainda, as proteínas lácteas são reconhecidas por serem a principal fonte de peptídeos 

bioativos, definidos como fragmentos específicos de proteínas, que apresentam impacto 

positivo nas funções do organismo podendo exercer influência sobre a saúde (KORHONEN, 

2009). Estes peptídeos permanecem inativos quando inseridos na sequência de proteínas, 

sendo liberados por enzimas digestivas durante o trânsito intestinal ou no processamento de 

alimentos, como por exemplo, durante a fermentação do iogurte e maturação dos queijos. 

Dentre as diversas bioatividades, o efeito hipotensivo a partir da inibição da enzima 

conversora de angiotensina parece ser o mais promissor, investigado especialmente através 

de duas sequencias de peptídeos provenientes da quebra da caseína dos lácteos, Val-Pro-Pro 

e Ile-Pro-Pro (FITZGERALD; MURRAY; WALSH, 2004). 

A gordura do leite é altamente complexa e composta por ácidos graxos de diferentes 

comprimentos e graus de saturação, conforme exposto na Tabela 1. Cerca de 70% dos ácidos 

graxos do leite são saturados, porém faz-se necessário analisá-los individualmente ao avaliar 

seus possíveis efeitos na saúde, uma vez apresentam diferentes impactos sobre os lipídeos 

do sangue. Por exemplo, os ácidos láurico (C12:0), mirístico (C14:0) e palmítico (C16:0) 

associam-se a níveis elevados de LDL-c, enquanto que o ácido esteárico (C18:0), que 

compõe de 9 a 14% dos ácidos graxos totais, não apresenta efeito pelo fato de ser pouco 

absorvido no intestino (FAO/WHO, 2008). Em contrapartida, dietas ricas em ácido oleico - 

ácido graxo monoinsaturado presente em quantidades consideráveis na gordura láctea - 

parecem estar associadas à redução dos níveis de colesterol total, LDL-c e TG sanguíneas 

(HAUG; HOSTMARK; HARSTAD, 2007). 

 

 

Tabela 1 – Composição majoritária dos ácidos graxos da gordura láctea 
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Ácido graxo Variação da média (%) 

Palmítico (16:0) 22-35 

Oleico (18:12) 20-30 

Esteárico (18:0) 9-14 

Mirístico (14:0) 8-14 

Butírico (4:0) 2-5 

Láurico (12:0) 2-5 

Capróico (6:0) 1-5 

Cáprico (10:0) 2-4 

Caprílico (8:0) 1-3 

Palmitoleico (16:1) 1-3 

Linoleico (18:2) 1-3 

Pentadecanoico (15:0) 1-2 

Linolênico (18:3) 0,5-2 

Margarico (17:0) 0,5-1,5 

Fonte: Adaptado de JENSEN, 2002 

 

Em revisão da literatura, Parodi (2009) conclui que não há estudos epidemiológicos 

que fornecem evidências convincentes a respeito da associação entre o consumo de gorduras 

saturadas e risco cardiovascular, ao considerar que os principais elementos que atuam na 

elevação dos níveis de colesterol são os ácidos graxos láurico, mirístico e palmítico, que por 

sua via elevam concomitantemente os níveis de HDL-c. Outra revisão recente (SOUZA et 

al., 2015) também aponta para a inexistência de evidências robustas que correlacionem o 

consumo de gorduras saturadas com doenças coronarianas, acidente vascular cerebral, DM2 

e mortalidade associada à DCV.  

Da mesma forma, estudos de coorte, meta-análises e revisões sistemáticas colocam 

que não há evidências consistentes que relacionem o consumo de lácteos, 

independentemente do nível de gordura, e risco cardiovascular (HUTH; PARK, 2012; 

KRATZ; BAARS; GUYENET, 2013), e pelo contrário, demonstram efeito protetor 

(BONTHUIS et al., 2010; ELWOOD et al., 2010; FUMERON et al., 2011), o que indica a 

necessidade de novas pesquisas na área.  

Ainda com relação a parcela de ácidos graxos saturados, vale destacar a presença do 

ácido butírico, um ácido graxo de cadeia curta que tem importante papel na saúde intestinal, 

sendo o substrato preferido pelas células epiteliais do cólon (SCHEPPACH, 1994). Estudos 

in vitro e in vivo atribuem ao ácido butírico uma importante atuação anti-inflamatória frente 

à redução nos níveis de citocinas como TNF-α e IL-8 (ZALESKI; BANASZKIEWICZ; 

WALKOWIAK, 2013) e supressão de moléculas de adesão endotelial ICAM-1 e VCAM-1, 

efeitos que parecem decorrer de sua ação inibitória no fator de transcrição NFkẞ (MEIJER; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Za%26%23x00142%3B%26%23x00119%3Bski%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banaszkiewicz%20A%5Bauth%5D
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de VOS; PRIEBE, 2010; SEGAIN et al., 2000). Outro resultado relevante seria o aumento 

da liberação da citocina anti-inflamatória IL-10 (VINOLO et al., 2011). 

Apesar do mecanismo de ação pelo qual os lácteos podem atuar na prevenção de 

DCNTs não estar completamente elucidado na literatura, pesquisas recentes têm 

demonstrado uma associação inversa de seu consumo regular e fatores de risco 

cardiovascular, tais como hipertensão e DM2. 

 

 

1.3. CONSUMO DE LÁCTEOS E SUA RELAÇÃO COM DCNTs 

 

 

No Brasil, as DCNTs são responsáveis por 72% dos óbitos (BRASIL, 2011a). Apesar 

de entre 1996 e 2007 ter sido observado uma redução de cerca de 20% na mortalidade 

decorrente de DCNT e de 31% especificamente para as DCV, estas ainda permanecem como 

a principal causa de morte no país (SCHMIDT et al., 2011). 

Nos últimos 5 anos, o volume de publicações relacionando o consumo de alimentos 

lácteos com reduzido risco de diversas morbidades cresceu de forma acentuada, em especial 

no que se refere aos fatores de risco associados com desfechos cardiovasculares. 

Ao investigarem os dados de mais de 10.000 indivíduos do estudo nacional 

transversal ELSA-Brasil (Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto), Drehmer et al. (2015) 

encontraram uma associação inversa entre consumo total de lácteos e os níveis sanguíneos 

de insulina pós-prandial e valores do índice HOMA-IR. Na análise segmentada dos 

diferentes grupos de alimentos lácteos, os autores destacam que as principais correlações 

inversas para glicemia foram observadas para queijos, cream cheese e iogurtes.  

Slujis et al. (2012), ao analisarem uma amostra de 24.475 indivíduos de 8 países 

europeus participantes do coorte EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition) concluíram que o consumo combinado de queijo, iogurte e leite fermentado esteve 

associado inversamente ao risco de DM2.  

Em outro coorte prospectivo mais recente (DÍAZ-LÓPEZ et al., 2015) o consumo 

total de lácteos -  o que além dos leites, queijos e iogurtes incluiu creme de leite, chantilly, 

manteiga e sorvete - esteve associado à redução do risco de DM2, porém após ajuste somente 

os leites semidesnatado e desnatado, juntamente aos iogurtes, permaneceram com a 

associação inversa. Importante ressaltar que o mesmo estudo permitiu caracterizar a 
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população de consumidores de lácteos como fisicamente ativa, com reduzida probabilidade 

de fumar e menores concentrações de glicemia de jejum e TG, além de maiores 

concentrações de HDL-c.  

De forma similar, Chen et al. (2014) ao analisarem mais de 190.000 indivíduos de 3 

coortes americanos demonstraram que o consumo total de lácteos esteve inversamente 

correlacionado ao fumo, hipertensão e hipercolesterolemia e positivamente com atividade 

física e consumo de frutas e vegetais. Adicionalmente, apenas o consumo de iogurte 

permaneceu inversamente relacionado com o risco de DM2 após ajustes. 

Especificamente sobre iogurte, Wang et al. (2013) estudaram sua associação com a 

qualidade da dieta e perfil metabólico em 6.526 adultos americanos e observaram que ao 

comparar indivíduos não consumidores à consumidores do produto, estes apresentaram 

melhores índices de qualidade da dieta, associado à maior prevalência no consumo de frutas, 

vegetais, peixes e grãos integrais, além de melhor perfil metabólico, caracterizado por 

menores valores de IMC e circunferência da cintura, níveis de pressão arterial, TG, glicemia 

e insulina de jejum e maiores níveis de HDL-c. Em adição, os autores verificaram uma menor 

prevalência de tabagismo nos consumidores de iogurtes, resultados semelhantes aos achados 

de estudo nacional transversal, onde ser consumidor de iogurte também foi associado a 

indivíduos não fumantes (POSSA et al., 2015). 

Outro importante estudo conduzido por Mozaffarian et al. (2011) faz destaque ao 

iogurte em análise realizada em mais de 120.000 indivíduos participantes de 3 coortes 

americanos referente à mudanças no estilo de vida e sua relação com alterações no peso, 

onde o iogurte é apontado como o alimento que esteve associado ao menor ganho de peso a 

longo prazo. 

Do mesmo modo, os resultados de Martinez-Gonzalez et al. (2014) demonstraram 

que as maiores frequências de consumo total de iogurte e isoladamente de sua versão integral  

estiveram associadas à menor incidência de sobrepeso/obesidade, sendo a força desta 

associação ainda maior dentre os participantes que relataram maior consumo de frutas.  

Não somente os iogurtes, mas também o consumo total de lácteos tem demonstrado 

associação inversa com IMC. Segundo Pereira et al. (2002), a investigação de uma amostra 

de 3.157 adultos do estudo americano CARDIA (The Coronary Artery Risk Development in 

Young Adults Study) verificou que consumo de lácteos esteve fortemente associado com 

reduzida incidência de obesidade e hipertensão, porém somente naqueles indivíduos que 

apresentavam IMC ≥ 25,0 kg/m². 
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Outro estudo, realizado por Mirmiran, Esmaillzadeh e Azizi (2005) ao classificar o 

consumo de lácteos de 462 indivíduos em quartis permitiu afirmar a existência de uma 

correlação significativa inversa entre número diário de porções de lácteos consumidas e 

IMC. 

 

 

1.4. RISCO CARDIOVASCULAR, SÍNDROME METABÓLICA E 

INFLAMAÇÃO 

 

 

Claramente o incentivo à estudos que busquem uma associação inversa entre o 

consumo de lácteos e os diversos fatores de risco convencionais para DCV (FOX, et al., 

2007) são de extrema relevância para Saúde Pública. Porém em meio a um cenário onde é 

crescente a prevalência de indivíduos que apresentam não somente um, mas dois ou mais 

desses fatores de risco, faz-se necessário atentar-se à chamada Síndrome Metabólica - 

condição reconhecida como o conjunto de anormalidades decorrentes da RI que aumenta o 

risco cardiovascular  – bem como aos componentes à ela ligados. 

O diagnóstico da SM requer a presença ao menos 2 das seguintes condições: níveis 

aumentados de TG, baixo HDL-c, hipertensão e glicemia de jejum elevada,  juantamente à 

obesidade visceral (VISIOLI; STRATA, 2014). A participação desta última demonstra o 

papel central que o tecido adiposo, ao atuar como um regulador chave do estado inflamatório 

crônico de baixo grau, pode desempenhar na determinação da RI e agravamento da SM e 

DCV (WISSE, 2004).  

Nesse sentido, é possível afirmar que a RI seria o elo entre a SM e inflamação, ainda 

considerando que sua relação direta com o processo inflamatório crônico de baixo grau é 

bidirecional (VOLP; AFENAS; COSTA et al., 2008), ou seja, da mesma forma que a SM/RI 

podem elevar os níveis séricos de marcadores inflamatórios e aumentar o risco 

cardiovascular, um indíviduo que apresenta inflamação subclínica – seja devido à quaisquer 

anormalidades – tem também maiores chances de desenvolver a RI e portanto elevado risco 

cardiovascular.   

A inflamação crônica de baixo grau é reconhecidamente um estado inerente ao 

precesso de obesidade, capaz de não só de causar a disfunção endotelial levando a um 

prejuízo na vasodilatação dependente do endotélio, mas também de provocar a produção de 
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diversas citocinas pelo endotélio induzindo ao início do processo aterosclerótico 

(TEIXEIRA, 2014). Seu estudo fez com que novas discussões apontassem para marcadores 

de risco cardiovascular não convencionais, como por exemplo a homocisteína e PCR sérica, 

que conferem risco independente para DCV (GRAHAM et al., 1997; de FERRANTI; RIFAI, 

2007) e proporcionou ao TA uma função endócrina que até então não lhe era atribuída ao 

revelar que nos indivíduos obesos as concentrações sistêmicas de citocinas pró-inflamatórias 

são ainda maiores e acabam por amplificar a cascata inflamatória durante processo 

aterosclerótico (ZICCARDI et al., 2002).  

 

 

1.5.  PROCESSO INFLAMATÓRIO CRÔNICO DE BAIXO GRAU 

 

 

Além dos adipócitos – células cuja principal função é armazenar gordura como fonte 

de energia na forma de triglicerídeos – o TA é composto por uma fração estroma vascular, 

onde são encontrados macrófagos (BERG; SCHERER, 2005). No indivíduo obeso, ocorre a 

progressiva infiltração de macrófagos para o TA, que juntamente à hipertrofia adipocitária 

resultam na produção exacerbada de uma série de moléculas pró-inflamatórias que acabam 

por modular o sistema imune em favor de uma inflamação sistêmica crônica de baixo grau 

(WEISBERG et al., 2003; WELLEN; HOTAMISLIGIL, 2003).  

Segundo Bulló et al. (2006), os macrófagos infiltrados parecem ser responsáveis por 

quase toda a produção de TNF- α, além de uma parte significativa da IL-6 produzida pelo 

TA, principal determinante de resposta de fase aguda.  

O indivíduo com IMC adequado contem cerca de 1,4% de seu TA formado por 

macrófagos, enquanto que o obeso apresenta 22,6% (CANCELLO HENEGAR; VIGUERIE, 

2005), sendo maior o acúmulo de macrófagos no TA abdominal quando comparado ao 

subcutâneo, o que poderia explicar a reconhecida associação entre risco cardiovascular e 

acúmulo de gordura abdominal (SOWERS, 2003). 

O mecanismo pelo qual a infiltração aumentada de macrófagos ocorre ainda não é 

totalmente elucidado na literatura, porém discute-se que o estado de hipóxia celular no TA 

possa ter um papel importantíssimo ao estimular localmente a secreção de mediadores 

inflamatórios e consequentemente favorecer à atração e retenção de macrófagos, assim como 

observado em tumores sólidos e placas ateroscleróticas (GUERRE-MILLO; GROSFELD; 
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ISSAD, 2002; TRAYHURN; WOOD, 2005). Ainda, Ramalho e Guimarães (2008) destacam 

que não somente os monócitos circulantes são recrutados pela secreção de fatores 

quimiotáticos pelo TA – como a MCP-1 – mas também há a conversão de pré-adipócitos 

residentes em macrófagos, considerando sua capacidade de aquisição da função fagocitária 

e propriedade antigênicas idênticas à dos macrófagos. 

Dentre as diversas citocinas que participam do processo inflamatório, a IL-6 e TNF- 

α são as mais estudadas no escopo da obesidade (COTTAM et al., 2004). Ambas 

correlacionam-se positivamente ao aumento de massa corporal e inversamente à 

sensibilidade à insulina (GOMES, NETO e BISPO, 2009), além de estimularem a expressão 

das moléculas de adesão ICAM-1, VCAM-1 e a quimiocina MCP-1, fatores chave no 

processo da aterogênese (GOMES et al., 2010). 

O TNF- α é uma potente citocina que induz a produção de IL-6, podendo ser 

considerado o primeiro passo para o desencadeamento da cascata inflamatória por meio da 

ativação de células endoteliais e recrutamento de neutrófilos (BULLÓ et al., 2006). A IL-6 

é o principal regulador da síntese de proteínas de fase aguda e atua no aumento da 

permeabilidade vascular, juntamente com a IL-1, na fase inicial da inflamação (FESTA et 

al., 2000). 

A PCR, proteína de fase aguda sintetizada pelo fígado e sobretudo regulada pelos 

níveis circulantes de IL-6, relaciona-se diretamente à quantidade de gordura corporal, 

apresentando-se elevada em obesos (MALIK et al., 2005). A elevação de seus níveis 

aumenta independentemente o risco cardiovascular, participando diretamente no processo 

da aterogênese e modulação da função endotelial ao estimularem a expressão de moléculas 

de adesão como ICAM-1, VCAM-1 por células endoteliais (RICKER et al., 2003). 

Em adição, um grupo de citocinas fundamentais no recrutamento de células do 

sangue para o foco inflamatório são as quimiocinas, destacando-se a IL-8 e a MCP-1. A IL-

8 é produzida por macrófagos e células endoteliais, e ao associar-se ao endotélio promove a 

adesão e ativação de neutrófilos, enquanto que a MCP-1 é responsável pela atração de 

monócitos, ou seja, ambas atuam no recrutamento das células centrais da imunidade inata 

(CALICH; VAZ, 2009).  

Ainda na família das interleucinas, a IL-12 e IL-18 recebem destaque por induzirem 

a produção de interferon-ɤ, um importante ativador das funções dos macrófagos pelas células 

Natural Killer (CALICH; VAZ, 2009). 
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Outras duas citocinas de extrema relevância para o entendimento do processo 

inflamatório crônico de baixo grau são a leptina e a adiponectina, sendo ambas produzidas 

pelo adipócito. A leptina apresenta seus níveis circulantes fortemente correlacionados ao 

IMC e tem como função primária o controle do apetite por meio de uma interação direta com 

o hipotálamo (GREENBERG; OBIN, 2006). Em contrapartida, a adiponectina conhecida 

por seu papel na regulação da sensibilidade à insulina, tende a estar reduzida na obesidade 

(BELTOWSKI, 2003). Esta adipocitocina parece ter efeito protetor ao endotélio vascular 

contra a maioria dos processos envolvidos na etiopatogenia da aterosclerose (FUNAHASHI; 

MATSUZAWA; KIHARA, 2004) devido a sua atividade anti-inflamatória que se estende à 

inibição da produção do TNF- α, IL-6 e IL-1 pelos macrófagos, indução da expressão das 

citocina também anti-inflamatória IL-10, além da redução da expressão de moléculas de 

adesão endotelial ICAM-1 e VCAM-1 (FANTUZZI, 2005).  

 

 

1.6. CONSUMO DE LÁCTEOS E INFLAMAÇÃO  

 

 

Tendo como base que uma alimentação equilibrada é capaz não somente de atuar na 

redução do volume adipocitário, mas também impactar na atividade das diversas citocinas 

inflamatórias por meio de grupos alimentares específicos ou seus compostos bioativos, a 

modulação da inflamação crônica de baixo grau parece ser um importante caminho pelo qual 

a Nutrição pode exercer significativo efeito na redução do risco cardiovascular (CALDER 

et al., 2011). 

Apesar de escassos na literatura científica, uma série de estudos apresentam 

resultados consistentes da relação inversa entre a ingestão de alimentos lácteos, inseridos ou 

não em um padrão de dieta específico, e inflamação. 

Ao avaliarem padrões dietéticos específicos e sua relação direta com marcadores 

inflamatórios e de disfunção endotelial numa amostra do coorte Nurses Health Study I, 

Lopez-Garcia et al. (2004) demonstraram que um padrão de dieta saudável caracterizado 

pelo consumo de vegetais, frutas, peixes, grãos integrais, o que também incluía alimentos 

lácteos com baixo teor de gordura – no caso leite desnatado, leite semi-desnatado, iogurte e 

sorbet – esteve inversamente associado aos marcadores inflamatórios PCR e E-selectina. 

Resultados similares foram obtidos por Nettleton et al. (2006) em análise de dados do Multi-
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Ethnic Study of Atherosclerosis, sendo observado uma relação inversa entre o padrão 

alimentar nomeado “grãos integrais e frutas”, o qual incluía leite e bebidas lácteas com até 

2% de gordura, e os níveis circulantes de homocisteína, PCR e IL-6. 

Mais especificamente, Salas-Salvadó et al. (2008) verificaram que o maior consumo 

de lácteos esteve associado a menores concentrações de PCR e ICAM-1 numa amostra de 

772 adultos com alto risco cardiovascular. Em estudo transversal com 486 mulheres 

saudáveis, Esmaillzadeh e Azadbakht (2009) relatam significância estatística entre o quintil 

com maior consumo de lácteos com baixo teor de gordura – leites e iogurtes com menor de 

2% de gordura – e níveis circulantes de VCAM-1. Ainda, Panagiotakos et al. (2010) ao 

avaliarem uma amostra de adultos do coorte The ATTICA study observaram associação 

inversa entre o consumo de lácteos e os marcadores inflamatórios PCR, IL-6 e TNF- α, sendo 

esta ainda mais significativa naqueles consumiam mais de 14 porções de lácteos por semana.   

Em adição, estudos de intervenção como o de van Meijl e Mensink (2010) 

apresentam resultados que indicam que o consumo de leite e iogurte com teor de gordura 

igual ou inferior a 1,5% durante 8 semanas poderia modular a expressão de TNF-α em 

indivíduos com sobrepeso e obesos. Stancliffe, Thorpe e Zemel (2011) também puderam 

concluir que o aumento no consumo de alimentos lácteos na quantidade de 3,5 porções 

diárias em dieta para manutenção de peso poderia atenuar o stress inflamatório e oxidativo 

em indivíduos com excesso de peso e SM por meio de resultados que apontaram para 

aumento significativo da adiponectina sérica e redução do TNF-α sérico e pressão arterial 

sistólica. Em recente caso-controle publicado por Dugan et al. (2016) conduzido por 6 

semanas em 37 individuos com SM que apresentavam baixo consumo de lácteos, foi possível 

observar uma redução de 46% e 63% na expressão dos genes da IL-1 e IL-6 respectivamente, 

no período caso (consumo de 3 porções de lácteos/dia) quando comparado ao período 

controle. 

Por fim, Bordoni et al. (2015) ao avaliarem 52 estudos por meio de “escore 

inflamatório” em revisão sistemática da literatura concluíram os lácteos, em especial os 

produtos fermentados, apresentaram propriedades anti-inflamatórias, sendo possível 

observar uma forte associação nos indivíduos com desordens metabólicas. Outra revisão 

sistemática (LABONTÉ et al., 2013) realizada com 8 estudos permitiu concluir que o 

consumo de lácteos não exerceu efeitos adversos nos biomarcadores da inflamação de 

indivíduos com sobrepeso e obesos, não sendo possível diferenciar o efeito benéfico do 

neutro por limitações metodológicas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Frente à análise dos resultados, é possível concluir que os lácteos apresentam-se 

significativamente associados à concentrações séricas de marcadores inflamatórios, sendo a 

natureza e força de tal associação variável entre os diferentes produtos que podem compor 

este grupo alimentar. 

O consumo total de lácteos apresentou-se inversamente associado aos níveis séricos 

de IL-8 e homocisteína. De forma similar, o leite - grupo alimentar com maior participação 

no consumo per capita de lácteos da amostra avaliada – esteve correlacionado linearmente 

às reduzidas concentrações de homocisteína, apesar de também demonstrada sua relação 

direta com os níveis de IL-1β. 

Com relação aos iogurtes, relata-se que os resultados apresentaram-se bastante 

consistentes no que se refere à uma correlação de seu consumo e atenuação da inflamação, 

onde os maiores tercis de consumo estiveram relacionados aos menores níveis de IL-8, TNF-

α, VLDL-c, TG e homocisteína. 

Ao segmentar os queijos de acordo com o teor de gorduras totais, as análises 

apontaram para resultados bastante divergentes. Enquanto que os queijos regulares 

correlacionaram-se de modo positivo apenas com os níveis de IL-1β,  a maioria das 

associações evidenciadas para os queijos light foram indicativas de um reduzido estado 

inflamatório, sendo elas de natureza inversa com os níveis de MCP-1, IL-8 e TG, e direta 

quanto às concentrações de adiponectina e HDL-c. 

Tais resultados estão em acordo com o postulado pela literatura ao observar que um 

possível efeito benéfico na redução do estado inflmatório crônico de baixo grau apresentou-

se especialmente associado à lácteos com menor teor de gordura e iogurtes ou padrões 

dietéticos onde os mesmos encontravam-se presentes.  

Evidências acerca dos mecanismos de ação pelos quais os lácteos podem interferir no 

processo inflamatório permanecem inconclusivas. Apesar da existência de hipóteses 

apontando para a ação do cálcio lácteo sobre os adipocitócitos ao estimularem a lipólise, 

diversos estudos sugerem que compostos bioativos, particularmente peptídeos hipotensivos 

e outras proteínas como a lactoferrina, representam uma linha de estudo promissora ao 

interferirem na regulação de processos inflamatórios chave, à exemplo da produção de 

citocinas e expressão endotelial de moléculas de adesão. Assim, sugere-se que para o melhor 
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entendimento dos mecanismos de ação pelos quais os lácteos podem modular a inflamação, 

futuros estudos explorem o campo da nutrigenômica por meio de uma análise robusta dos 

fatores associados à expressão do genes envolvidos na síntese de marcadores inflamatórios 

e sua relação com diferentes compostos lácteos.  
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