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Resumo

SARTORELLI, D.S. Estudo de Intervenção Nutricional Aleatorizado em
Adultos com Sobrepeso em Unidade Básica de Saúde. 2002.138 Pg. Dissertação
de Mestrado – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, SP.

Ensaio clínico aleatorizado conduzido para avaliar o impacto de
intervenção intensiva para mudança de estilo de vida em indivíduos com
sobrepeso em um Centro de Saúde-Escola em São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, Brasil.
Dos 259 voluntários (203 mulheres e 56 homens; idade entre 25 e 72 anos)
que concordaram em participar do estudo, 104 foram elegíveis (83 mulheres e 21
homens), sendo distribuídos aleatoriamente em dois grupos: grupo intervenção
(10 homens e 41 mulheres), com acompanhamento nutricional individualizado, e
grupo controle (11 homens e 42 mulheres), que receberam somente orientações
gerais e folheto explicativo sobre estilo de vida saudável. A avaliação da
composição corporal, indicadores bioquímicos, consumo alimentar e estilo de
vida - incluindo-se a prática de atividades físicas, foi realizada no princípio, após
6 meses e 1 ano de estudo.
A intervenção nutricional consistiu de incentivo ao consumo de frutas,
vegetais, óleo de oliva e produtos lácteos pobres em gordura, associados com a
redução do consumo de gorduras saturadas e doces, bem como o estímulo à
prática de atividades físicas por pelo menos 30 minutos ao dia.
O programa de intervenção mostrou-se efetivo na redução do consumo de
calorias, gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol, freqüência de carnes,
óleos/gorduras e doces. Além disso, observamos um incremento no consumo de
fibra total da dieta, fibras de frutas e vegetais, ß-caroteno, vitamina A, cálcio,
freqüência de consumo de frutas em geral, vegetais em geral, vegetais verde
escuros e leite/derivados.
O programa mostrou-se viável em unidades básicas de saúde e efetivo na
redução de peso, índice de massa corporal, pressão arterial, colesterol total, LDL
colesterol, ácido úrico, homocisteína, aumento da prática de atividades físicas,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no grupo intervenção.

Palavras chave: Prevenção do Diabetes tipo 2 e doenças associadas;
Intervenção Nutricional; Dieta; Avaliação Nutricional; Epidemiologia; Saúde do
Adulto.

Abstract/Summary

SARTORELLI, D.S. Randomized Nutritional Intervention Trial in
Overweight Adults at a Primary Health Care Center. 2002. 138 Pg Dissertação de
Mestrado – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, SP.

Randomized Nutritional Intervention trial was carried out to evaluate the
impact of intensive intervention in changing life style of overweight adults
attending at a primary health care in São José do Rio Preto, São Paulo State,
Brazil.
Of the 259 volunteers (203 women and 56 men; 25 to 72 years old) that
agreed in participating in the study, 104 were eligible (83 women and 21 men),
and were randomly allocated in two groups: Nutrition Counseling group (42
women, 11 men) with individualized dietary counseling, and Control Group (41
women, 10 men) who recieved only general information and leaflets about healthy
life style. The assessment of body composition, biochemical indicators, food
consumption and life style – including practice of physical activity were carried
out at baseline, 6 months and 1 year.
The dietary interventions included increased intake of fruits, vegetables, olive
oil and skimmed dairy products, together with reduced intake of saturated fat and
sweets, as well as instructions for regular practice of physical activity for at
least 30 minutes per day.
The intervention program demonstrated to be effective in reducing
consumption of calories, total fat, saturated fat, cholesterol, and frequency of
meets, fats/oils and sweet groups. Moreover, we observed an increment in the
consumption of dietary fiber, fiber of fruits and vegetables, ß-carotene, vitamin A,
calcium, and in the frequency of fruits, vegetables, dark green vegetables and
dairy products.
The program demonstrated to be feasible at a primary health care unit and
was effective in reducing weight, body mass index, blood pressure, total
cholesterol, LDL cholesterol, uric acid, homocysteine, and improved the physical
activity level and quality of life in the intervention group.

Key-words: Prevention of diabetes and associated diseases, Nutritional Intervention,
Diet, Anthropometric measures, Epidemiology, Adult Health.
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1. Introdução

1.1 O Diabetes nas Américas

O diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde
pública para todos os países, independentemente de seu grau de desenvolvimento. A
prevalência do diabetes mellitus tipo 2 está aumentando de forma exponencial,
adquirindo características epidêmicas em vários países, particularmente os em
desenvolvimento.
Nas Américas, o número de indivíduos com diabetes foi estimado em 35
milhões para o ano 2000 e projetado para 64 milhões para o ano 2025. Nos países
desenvolvidos, o aumento ocorrerá principalmente nas faixas etárias mais avançadas,
decorrente do aumento da esperança de vida e do crescimento populacional; nos
países em desenvolvimento, o aumento será observado em todas as faixas etárias,
principalmente no grupo de 45 - 64 anos onde sua prevalência deverá triplicar,
duplicando nas faixas etárias de 20 – 44 e 65 e mais anos.1
Nos EUA, o diabetes é a principal causa associada à mortalidade por
complicações cardiovasculares, renais, oftalmológicas e neurológicas. O maior
desafio dos serviços de saúde pública americanos é alcançar um controle metabólico
adequado dos indivíduos com a doença em evolução, o que tem sido raramente
atingido.2
Pelo fato do diabetes estar associado a maiores taxas de hospitalizações, a
maiores necessidades de cuidados médicos, a maior incidência de doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações não
traumáticas de membros inferiores, pode-se prever a carga que isto representará para
os sistemas de saúde dos países latino-americanos, a grande maioria ainda com
grandes dificuldades no controle de doenças infecciosas.
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1.2 O Diabetes no Brasil

Um estudo multicêntrico de base populacional, conduzido em 1988 em nove
capitais de estados brasileiros, demonstrou que a prevalência do diabetes e a
tolerância à glicose diminuída em população urbana, entre 30 e 69 anos de idade, é
de 7,6 e 7,8%, respectivamente. Os casos de diabetes previamente diagnosticados
corresponderam a 54% dos casos identificados, ou seja, 46% dos casos existentes
desconheciam o diagnóstico, que provavelmente seria feito por ocasião de
manifestação de alguma complicação crônica do diabetes.3
No Brasil, as cidades das regiões Sul e Sudeste, consideradas de maior
desenvolvimento econômico do país, apresentam maiores prevalências de DM e de
tolerância à glicose diminuída. Os principais fatores associados à maior prevalência
do diabetes no Brasil foram a obesidade, o envelhecimento populacional e história
familiar de diabetes.3
A mortalidade proporcional por DM tem mostrado um importante
crescimento, quando comparada a outras afecções.4 Há estudos que demonstram que
o diabetes como causa de morte tem sido subnotificado, pois os diabéticos
geralmente morrem devido às complicações crônicas da doença, sendo estas que
figuram como causa do óbito. No Estado de São Paulo, no ano de 1992, o diabetes
figurou como causa básica em 4,0% dos óbitos e como causa mencionada em 10,1%
dos atestados de óbito.5
No Brasil tem-se observado um crescente número nas hospitalizações por
diabetes, em proporções superiores às hospitalizações por todas as causas, o que de
certa forma, traduz o aumento na sua prevalência. Na região de Ribeirão Preto, SP, o
aumento da freqüência de internações por diabetes como causa principal ou
associada, no período de 1988 a 1997, demonstra parte da dimensão do problema 6,
cujos dados estão representados na Tabela 1.
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Tabela 1. Número total e proporção de aumento de hospitalizações, causas e a
população da região de Ribeirão Preto, SP, no período de 1988 e 1997

Hospitalizações
Todas as causas
Diabetes como causa principal
Com menção de diabetes
População

1988

1997

aumento (%)

128181
1050
2438
822027

146460
1403
3751
991975

14,3
33,6
53,9
20,6

Fonte: Franco & Rocha.6

O diabetes se associa a grandes cargas econômicas e sociais, tanto para o
indivíduo como para a sociedade. Seus custos estão relacionados principalmente com
uma alta freqüência de complicações agudas e crônicas, que são causas de
hospitalização, incapacitações, perda de produtividade de vida e morte prematura.7

1.3 Estilo de vida e o diabetes mellitus tipo 2

O diabetes mellitus (DM) tem sido considerado uma síndrome metabólica
associada tanto a fatores genéticos, como também a certos hábitos de vida
relacionados ao sedentarismo, dieta, estresse, etilismo, obesidade8 e ganho de peso na
vida adulta.9

1.3.1 Excesso de peso

Vários estudos demonstram que indivíduos obesos, especialmente com
ganho de peso na vida adulta, apresentam maior risco de desenvolverem o DM e
outras doenças crônicas não transmissíveis.9 Um ganho de peso na vida adulta de 5%
em relação ao peso referido aos 20 anos de idade está relacionado à ocorrência de
hipertensão, dislipidemia e, principalmente, hiperinsulinemia.10 A forma de
distribuição centrípeta da gordura parece estar mais fortemente associada ao diabetes
do que a outros padrões de obesidade.8 Este tipo de obesidade “abdominal” seria
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constituída por uma gordura de fácil mobilização, aumentando os riscos de doenças
crônicas não-transmissíveis.11
A obesidade tem sido apontada como um dos principais fatores de risco para
o diabetes tipo 2. Estima-se que entre 80 e 90% dos indivíduos acometidos por esta
doença na América Latina são obesos e o risco está diretamente associado ao
aumento de índice de massa corporal. 12
No Brasil, observa-se uma evolução positiva na prevalência da obesidade em
homens e mulheres.13 Em áreas urbanas, a prevalência da obesidade é predominante
nas classes sociais menos favorecidas14 e as taxas entre mulheres de maiores extratos
econômicos reduziu na última década15, apontando um maior impacto do excesso de
peso entre as classes sociais mais baixas.

1.3.2 Sedentarismo

O sedentarismo favorecido pela vida moderna é um fator de risco tão
importante quanto a dieta inadequada na etiologia da obesidade16 e possui uma
relação direta positiva com o aumento da incidência do diabetes tipo 2 em adultos,
independentemente do índice de massa corporal17,18 ou de história familiar de
diabetes.19
Há evidências fundamentadas por vários estudos que o controle de peso e
aumento da atividade física diminuem a resistência à insulina reduzindo a
probabilidade de se desenvolver o DM.20, 21 A prática de atividades físicas regulares
promove um aumento da utilização da insulina por maior captação hepática e melhor
sensibilidade dos receptores periféricos.22 Além disso, a prática de atividades físicas
associada à dieta melhora o perfil lipídico de indivíduos em risco de
desenvolvimento de doenças cardiovasculares.23
No Brasil, a redução do nível de atividade física tem sido atribuída à
modernização dos processos produtivos, inclusive na agricultura, observado nas
últimas décadas.24
A associação da atividade física de lazer de intensidade moderada à
prevenção de diversas doenças, tais como a colecistite25, diabetes26 e doenças
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cardiovasculares27 somente foi evidenciada em estudos recentes. Em investigações
anteriores, informações sobre as atividades físicas relacionadas à recreação, ao
trabalho e ao lar não eram devidamente quantificadas, alterando-se a análise do gasto
energético total da amostra estudada.28 O estímulo à prática de atividades físicas de
recreação, tais como pedalar ou caminhar, tem sido recomendado para prevenção e
controle metabólico do DM.29

1.3.3 Consumo alimentar habitual

1.3.3.1 Consumo alimentar e o diabetes tipo2

Há evidências bem fundamentadas da relação entre a qualidade da
alimentação e os riscos de desenvolver o DM. Estudos demonstram uma correlação
positiva entre a prevalência do diabetes e a ingestão de alimentos com elevado índice
glicêmico30 e gorduras saturadas.31,

32

Um baixo teor de fibras da dieta também

apresenta uma associação positiva com o aumento da resistência à insulina. 31, 32, 33
A qualidade dos lipídeos possui um papel importante no risco de
desenvolvimento do diabetes. Estudos prospectivos demonstram correlação positiva
entre consumo de gorduras saturadas e os níveis de glicemia de jejum e pósprandial31, insulina34, 35 e maior risco de progressão de tolerância à glicose diminuída
para o diabetes.36 Outro estudo prospectivo demonstrou que um consumo generoso
de peixes, ricos em ácidos graxos ω-3, reduziu o risco de tolerância à glicose
diminuída em 50% em relação aos indivíduos que não consumiam fontes de ω-3 com
freqüência.37
Estudos prospectivos indicam que uma alimentação rica em gorduras
vegetais, magnésio, potássio 38, cereais integrais39, peixes, verduras e legumes32 está
inversamente relacionada ao risco de se desenvolver o DM, independentemente do
índice de massa corporal (IMC).

7

Um padrão alimentar rico em frutas, verduras, legumes e peixes, associado
ao consumo infreqüente de frituras vem sendo apontado como um fator protetor para
o desenvolvimento da tolerância à glicose diminuída.40

1.3.3.2 Consumo alimentar e o controle de peso.

Dietas com alta densidade energética associadas com um estilo de vida
sedentário são apontados como os principais fatores etiológicos do aumento da
prevalência da obesidade no mundo.41
A contribuição da quantidade de lipídeos consumida no desenvolvimento da
obesidade é um assunto bastante polêmico no meio científico. Alguns autores
sugerem que a porcentagem de lipídeos da dieta exerceria uma forte influência no
desenvolvimento do excesso de peso.42 Entretanto, conforme Willett43, estudos
comparativos em regiões de desenvolvimento econômico semelhante, não
observaram uma associação positiva entre o consumo regional de gorduras e a
prevalência da obesidade. Além disso, a substituição da gordura da dieta por
carboidratos, em indivíduos sedentários, poderia induzir à hipertrigliceridemia44,
hiperinsulinemia e redução do HDL colesterol, aumentando os riscos de desenvolver
a síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. 45
Estudos recentes têm demonstrado que um hábito alimentar rico em carnes
vermelhas, laticínios integrais e alimentos com a adição de sacarose está diretamente
relacionado ao risco de desenvolver obesidade.46 Por outro lado, um estudo sobre
padrões alimentares demonstrou que o consumo freqüente de verduras, legumes,
frutas e soja está inversamente relacionado ao índice de massa corporal. 47

1.3.3.3 Consumo alimentar, dislipidemias e doenças cardiovasculares
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Um consumo generoso de fibras de cereais (8 gramas ao dia)48, frutas (4
porções ao dia) e verduras (6 porções ao dia)49 tem sido apontado como um fator
protetor para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e infarto do miocárdio.
Os níveis plasmáticos de homocisteína têm sido apontados como um
importante fator de risco de doenças cardiovasculares.50 Estudos prévios
demonstraram associação entre estilo de vida e consumo de nutrientes com os níveis
plasmáticos de homocisteína.51,

52

A associação entre o consumo de ácido fólico e

vitaminas do complexo B, especialmente B-6 e B-1251, 52, assim como uma relação
positiva com o consumo de cafeína53 vem sendo documentada por estudos recentes.
Um padrão alimentar caracterizado por um consumo excessivo de carnes
vermelhas, produtos lácteos integrais, bebidas adocicadas, açúcares, sobremesas46,
batata frita e grãos refinados54 está diretamente relacionado ao risco de desenvolver
obesidade e doenças cardiovasculares.
Conforme Mann55, estudos epidemiológicos e experimentais têm identificado
diversos alimentos protetores ou promotores de doenças cardiovasculares. As frutas,
verduras, legumes, cereais integrais, soja, oleaginosas, produtos lácteos pobres em
gordura vêm sendo apontados como alimentos potencialmente protetores. Por outro
lado, o consumo excessivo de café, ovos e produtos lácteos integrais são tidos como
fatores de risco importantes no desenvolvimento das doenças cardiovasculares.
A qualidade dos lipídeos consumidos exerce um papel fundamental no risco
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A substituição dos ácidos graxos
saturados e trans por ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados parece ser
mais efetivo na prevenção das doenças cardiovasculares do que a redução da
quantidade de gordura total consumida na dieta.54 O incremento no consumo de
ácidos graxos ?-3 está relacionado com uma redução dos riscos de desenvolver
doenças cardiovasculares, independentemente de outros fatores de risco.56
Alguns autores observaram que a dieta preconizada pelo National
Cholesterol Education Program etapa 2, que incentiva um consumo alimentar
hipolipídico (menor que 30 % de lipídeos) pobre em gorduras saturadas (menor que 7
% dos lipídeos totais) e hipocolesterolêmico (menor que 200 mg/dia) não foi efetiva
na redução do LDL colesterol quando não associada a adoção da prática de
atividades físicas em indivíduos com dislipidemias.23 Outro estudo prospectivo
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demonstrou que dietas com teor muito baixo de gorduras tendem a aumentar os
níveis de triglicérides e reduzirem o HDL colesterol em homens.57
A ingestão calórica excessiva de qualquer fonte (gordura, carboidrato,
proteína ou álcool) promove hiperlipidemia em alguns indivíduos. Os níveis
plasmáticos de triglicérides aumentam e os de lipoproteína de alta densidade (HDL)
diminuem. 8

1.3.3.4 Alterações do consumo alimentar no Brasil

As mudanças observadas no consumo alimentar no Brasil, com especial
destaque para o aumento da densidade energética, maior consumo de carnes, leite e
derivados ricos em gorduras e redução do consumo de cereais13, frutas, verduras e
legumes14 constituem um importante fator de risco para o desenvolvimento do
diabetes, independentemente do índice de massa corporal. 58
O aumento do consumo de ácidos graxos trans no Brasil, favorecido pela
maior ingestão de margarinas13, parece ser um fator de risco ainda mais importante
do que o consumo de gorduras saturadas para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares.56
A transição nutricional, caracterizada pelas alterações na estrutura da dieta,
prática de atividades físicas e o conseqüente aumento da prevalência da obesidade
neste processo, vem sendo apontada como um importante fator preditor no
incremento da incidência do diabetes tipo 2 no Brasil.59

1.4 Estudos de intervenção nutricional e de prevenção do diabetes mellitus tipo 2

Há evidências de que doenças macrovasculares possam estar presentes em
indivíduos com alterações do metabolismo de carboidratos, antes mesmo do
desenvolvimento do diabetes propriamente dito.60,

61

A hiperglicemia, obesidade e

especialmente a hiperinsulinemia contribuem para a evolução de doenças
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cardiovasculares, tanto quanto a duração clínica do DM.62 Por isso, programas de
prevenção primária de DM em população de risco são necessários tanto para o
controle de incidência de DM como também para a prevenção de doenças
cardiovasculares.
Em várias partes do mundo, programas de prevenção do diabetes vêm sendo
implementados com o intuito de se avaliar as formas mais eficazes e eficientes de
prevenção ou retardo do aparecimento do DM tipo 2 em indivíduos portadores de
fatores de risco.20, 21, 63, 64
O Diabetes Prevention Program65, um ensaio clínico aleatorizado conduzido
nos Estados Unidos, consistiu da avaliação do impacto da intervenção de estilo de
vida (atividade física e dieta), metformina ou placebo em 3234 adultos de origem
multiétnica com alteração da homeostase glicêmica (excluindo-se indivíduos com
diagnóstico de diabetes) por um período médio de 2,8 anos. O programa de
intervenção destinado ao grupo estilo de vida constou de 16 consultas
individualizadas com um nutricionista nos primeiros 6 meses e consultas mensais até
o terceiro ano do estudo, além disso voluntários participaram de sessões semanais de
atividades físicas supervisionadas e cursos mensais sobre a prática de atividades
físicas. Aos indivíduos com dificuldades na adesão ao programa foram oferecidos
equipamentos para a prática de exercícios e visitas domiciliares complementares.
Seus resultados demonstraram uma redução de 58% da incidência dos casos de
diabetes através do estímulo à dieta saudável e prática de atividades físicas, sendo
esta medida significativamente mais efetiva do que o uso da metformina na
prevenção primária do diabetes tipo 2.
O Finnish Diabetes Prevention Study66, ensaio clínico aleatorizado
conduzido na Finlândia para a prevenção primária de diabetes tipo 2 em 522 adultos
com sobrepeso e tolerância à glicose diminuída, avaliou o impacto da orientação de
estilo de vida por um período médio de 3,2 anos. O programa de intervenção constou
de sete consultas individualizadas com um nutricionista no primeiro ano e consultas
trimestrais a partir do segundo ano do estudo, além disso os indivíduos participaram
de um programa individualizado de práticas de atividades físicas com um professor
de educação física ao longo do estudo. Seus resultados demonstraram que uma perda
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de peso em torno de 3 a 4 Kg reduziu em 58% a incidência do diabetes em população
de alto risco.
O Da Qing IGT and Diabetes Study21, estudo de prevenção primária de
diabetes tipo 2 em 577 indivíduos adultos com a tolerância à glicose diminuída
conduzido na China, demonstrou que a intervenção nutricional, associada ou não a
um programa de atividades físicas, foi eficaz na redução da incidência do diabetes
tipo 2 durante 6 anos de seguimento. O Da Qing é o único estudo de prevenção
primária de diabetes conduzido em um país em desenvolvimento, o qual forneceu
informações preciosas sobre a eficácia destes programas quando adaptados às
condições usuais de serviços públicos de saúde em países com poucos recursos
econômicos. Entretanto, diferenças sócio-econômicas e culturais podem influenciar
os desfechos de estudos de intervenção, sendo necessário testar sua eficácia em
culturas diferenciadas.
Outro estudo prévio de prevenção primária de diabetes, o Malmö Preventive
Trial67, conduzido na Suíça, também demonstrou a eficácia de um programa de
intervenção no estilo de vida no controle da incidência do diabetes tipo 2, assim
como na redução da mortalidade de indivíduos com tolerância à glicose diminuída
durante 12 anos de seguimento. Entretanto, a falta de um grupo controle limita a
interpretação de seus resultados.
A maioria dos estudos de intervenção para prevenção do DM tipo 2 possuem
como população alvo indivíduos com tolerância à glicose diminuída. Entretanto,
conforme Mann55, a implementação de medidas de intervenção nestes indivíduos
poderá ser tardia na prevenção de muitos casos novos de diabetes. No entanto,
poucos programas utilizam indivíduos adultos com sobrepeso independentemente da
presença de alterações metabólicas. O estudo conduzido por Wing et al63 , ensaio
clínico aleatorizado conduzido nos Estados Unidos, avaliou o impacto da intervenção
intensiva nos grupos dieta, dieta associada à prática de exercícios e, exercícios em
relação ao grupo controle, que recebeu apenas orientações escritas sobre estilo de
vida saudável, em 154 adultos com sobrepeso e história familiar de diabetes. Após 6
meses de intervenção, observou-se que a perda de peso nos grupos dieta e dieta
associada à prática de atividades físicas foi significativamente superior ao observado
nos grupos exercício e controle. Após a interrupção do programa de intervenção, os
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participantes foram reavaliados dentro de 2 anos, entretanto o programa não se
demonstrou efetivo na manutenção das metas atingidas previamente.
O estudo conduzido por Bourn e colaboradores20, ensaio clínico aleatorizado
para alteração de estilo de vida em indivíduos com tolerância à glicose diminuída e
diabetes, observou que a intervenção intensiva para alteração de estilo de vida não
foi efetiva na alteração do consumo alimentar habitual da população estudada,
questionando a eficácia destas orientações dirigidas à população.
Um estudo recente de intervenção nutricional para a prevenção do diabetes
tipo 2 desenvolvido na África68, observou um redução da proporção de calorias
provenientes dos lipídeos após 3 meses de intervenção. Entretanto, este estudo não
objetivou a avaliação do impacto do aconselhamento nutricional no consumo de
outros nutrientes da dieta.
Um ensaio clínico aleatorizado conduzido no Japão69, avaliou o impacto da
intervenção nutricional intensiva, assim como a manutenção das medidas, em
indivíduos em alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Seus
dados demonstraram que o aconselhamento nutricional individualizado resultou em
redução do consumo de gorduras totais e gorduras saturadas, colesterol e ácidos
graxos monoinsaturados, assim como no incremento do consumo de ferro, potássio,
fibras e cálcio no grupo intervenção quando comparado ao grupo controle.
Os tipos de intervenções dietéticas preconizadas por alguns programas de
prevenção do DM tipo 2 são baseadas em dietas com 50-60% das calorias totais
provenientes dos carboidratos e até 30% de lipídeos20,

63, 64

com o intuito de se

melhorar o perfil lipídico e conseqüente risco cardíaco dos indivíduos. No entanto,
sabe-se que a qualidade dos lipídeos da dieta é mais importante do que a quantidade
consumida,

pois

dietas

ricas

em

ácidos

graxos

monoinsaturados

e

hipocolesterolêmicas reduzem tanto os níveis plasmáticos do colesterol total como
do LDL, elevando os níveis de HDL.70

1.5 Propósito do estudo
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As vantagens dos programas de prevenção do DM e doenças associadas
estão

diretamente

relacionadas

à

promoção

da

qualidade

de

vida

e,

consequentemente, à redução de custos em saúde pública com complicações
decorrentes da evolução da doença.
Embora seja difícil medir efeitos a curto prazo na incidência de DM em
população saudável, parece mais provável que mudanças de estilo de vida possam
ocorrer com maior sucesso quanto mais precoce forem as intervenções.63
A Organização Mundial da Saúde41 alerta sobre a epidemia global de
obesidade e da necessidade de prevenção primária do excesso de peso. Um dos
principais desafios da saúde pública é o controle do excesso de peso e a manutenção
das alterações da composição corporal a longo prazo. Um estudo recente aponta um
maior impacto do excesso de peso entre as classes sociais mais baixas no Brasil.58
Portanto, estudos sobre o impacto de programas de intervenção em unidades básicas
de saúde para o controle de peso, assim como a análise do comportamento dos
indivíduos após a interrupção do tratamento são imprescindíveis para a elaboração de
políticas de saúde para o controle de doenças crônicas.
Diferenças sociais, econômicas e culturais podem influenciar os desfechos de
programas de prevenção, sendo necessário testar sua eficácia em diferentes
populações. No Brasil, não identificamos a existência de estudos sobre impacto de
programas de prevenção primária de diabetes tipo 2 em população saudável ou de
alto risco.
Conforme a Associação Americana de Diabetes71, estudos de baixo custo,
adequados às condições usuais de serviços de saúde pública, que avaliem a
manutenção de peso e da prática de atividades físicas após a interrupção do
tratamento de intervenção, são imprescindíveis para a avaliação da real eficácia de
programas de prevenção primária de diabetes destinados à comunidade.
Com o propósito de avaliar a eficácia de um programa de prevenção do
diabetes mellitus tipo 2 e doenças associadas em assistência primária à saúde, o
presente estudo avaliou o impacto de intervenção intensiva para mudança de estilo de
vida – com ênfase nos hábitos alimentares, controle de peso e incentivo à atividade
física - destinado a indivíduos com sobrepeso após 6 meses de intervenção e o
comportamento dos indivíduos no período de manutenção (após 1 ano). As medidas
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de intervenção foram adaptadas às condições usuais de assistência em unidade básica
de saúde. O objetivo principal do estudo foi melhorar o perfil de saúde de indivíduos
em risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, prevenindo
ou retardando o surgimento destas doenças e suas complicações.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Avaliar o impacto de intervenção intensiva para mudança de hábitos
alimentares e de estilo de vida de indivíduos com sobrepeso e a viabilidade do
programa junto ao Centro de Saúde-Escola da Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto, SP (FAMERP).

2.2 Objetivos Específicos

• Caracterizar os hábitos alimentares, estado nutricional e de estilo de vida
(atividade física, tabagismo e alcoolismo) de indivíduos com sobrepeso.
• Avaliar o impacto de orientações nutricionais individualizadas dirigidas à
promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis em
unidade básica de saúde após os períodos de intervenção (6 meses) e manutenção
do estudo (1 ano).
• Descrever as dificuldades mais importantes relatadas pelos participantes para a
adesão às medidas de intervenção.
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3. Indivíduos e Métodos

3.1 Delineamento do estudo

O estudo é do tipo ensaio clínico aleatorizado controlado. Os voluntários
elegíveis ao estudo foram alocados aleatoriamente em dois grupos: controle e de
intervenção. O sorteio foi estratificado por sexo e classificação da homeostase
glicêmica, excluindo-se do estudo parentes ou indivíduos de um mesmo domicílio. O
questionário utilizado na triagem inicial encontra-se em anexo (Anexo A).
Os indivíduos excluídos do estudo, conforme os critérios de exclusão e
inclusão do estudo, foram orientados e encaminhados para programas de saúde do
adulto disponíveis no Centro de Saúde-Escola e no Hospital de Base da FAMERP
(ambulatórios de obesidade, hipertensão, endocrinologia, entre outros).
Os participantes dos dois grupos experimentais foram entrevistados para
avaliação do estado nutricional, alimentar e bioquímica (através de amostras
sangüíneas venosas) e estilo de vida (ritmo intestinal, tabagismo, consumo de
bebidas alcoólicas e atividade física – doméstica, de lazer e no trabalho) no início do
estudo, 6 meses e 1 ano após o princípio do estudo. Os indivíduos que apresentaram
resultados dos exames bioquímicos alterados durante o estudo, incluindo casos de
diabetes segundo os critérios diagnóstico adotados, foram avaliados por médico do
Centro de Saúde Escola Parque Estoril da FAMERP.

3.2 População

A população do estudo foi contatada inicialmente no período entre
abril de 2000 e março de 2001, sendo selecionada entre familiares de
indivíduos portadores de DM e outros pacientes atendidos no programa de
saúde do adulto do Centro de Saúde-Escola do Parque Estoril. Houve
também divulgação do projeto para a convocação dos voluntários e convite à

16

participação em feiras, festas comunitárias e outros meios de comunicação,
como o jornal e a televisão (Anexo B). Todos os voluntários do estudo foram
esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, risco mínimo associado à
coleta de sangue com material descartável e benefícios (avaliação
nutricional individual e colaboração na definição de estratégias para
prevenção de doenças crônicas não-transmissíveis). Todos os participantes
concordaram em participar do estudo mediante um termo de consentimento
por escrito (Anexo C), assegurando-se confiabilidade e sigilo das
informações. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
FAMERP (Anexo D).

3.3.1 Critérios de inclusão do estudo:

1. IMC ≥ 24 Kg/m2 e < 35 Kg/m2.
2. Idade ≥ 30 anos e < 65 anos de ambos os sexos.
3. Glicemia de jejum < 126 mg/dl e/ou pós-carga com 75 g de glicose < 200 ml/dl. 72

3.2.2 Critérios de exclusão:

1. Portadores de Diabetes Mellitus no início do estudo.
2. Indivíduos que relatarem doenças cardíacas e que alterem o metabolismo dos
carboidratos (hepatopatias, nefropatias, distúrbios endócrinos, câncer, SIDA, etc).
3. IMC < 24 e ≥ 35 Kg/m2.
4. Idade < 30 anos ou ≥ 65 anos.
5. Uso de medicamentos que alterem o metabolismo dos carboidratos ou lipídeos
(diuréticos tiazídicos, ß bloqueadores, glicocorticóides, anorexígenos, hormônios
tireoideanos, hipocolesterolêmicos, etc.).
6. Gestação e lactação.
7. Perda de peso ≥ 10% nos últimos 6 meses.
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8. Hipertensão grave (pressão arterial sistólica >180 mmHg e/ou diastólica >105
mmHg).
9. Consumo excessivo de álcool (maior que 1x ao dia).
10. Hipertrigliceridemia (Triglicérides ≥ 600 mg/dl).
11. Parentes ou indivíduos de um mesmo domicílio, onde já ocorreu inclusão de
outro.
12. Indivíduos analfabetos sem a possibilidade de acompanhantes alfabetizados.

3.3 Avaliação clínica e antropométrica

3.3.1 Pressão arterial

A pressão arterial foi aferida através de esfignomamômetro (inflação
automática OMRON, modelo HEM 712 C, Omron Health Care Inc.), considerandose o valor médio de três medidas seguidas pela manhã, com o participante sentado
após 5 minutos de descanso, com intervalo mínimo de 15 minutos ente as aferições.

3.3.2 Peso, altura, índice de massa corporal e ganho de
peso na vida adulta

Medidas de peso (em Kg) e altura (em m) foram obtidas em balança digital
marca Plenna (mod. MEA - 07400, capacidade 150 Kg, precisão 100g) e em
estadiômetro portátil (Cardiomed Ltda), respectivamente. O Índice de Massa
Corporal (IMC) foi obtido dividindo-se o peso pela estatura ao quadrado.
O ganho de peso na vida adulta foi estimado pela diferença entre o peso atual
(no princípio do estudo) e o peso aos 21 anos de idade relatado pelos participantes.
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3.3.3 Composição corporal e taxa de metabolismo basal

A composição corporal individual (% de gordura, % de massa magra e % de
água corporal total) e a taxa de metabolismo basal foram estimadas por aparelho de
bioimpedância tetrapolar (marca Bodystat, modelo 1500, Londres, Reino Unido),
com os participantes deitados, no período da manhã em estado de jejum de 12 horas
sem tocar em objetos metálicos. A pele no local de posicionamento dos sensores foi
previamente higienizada com álcool. Além dos dados da bioimpedância elétrica,
dados de peso, altura. idade, sexo e nível de atividade física foram inseridos no
aparelho para o cálculo da composição corporal e taxa de metabolismo basal,
utilizando-se as equações padronizadas pelo fornecedor.
O cálculo da taxa de metabolismo basal pelo aparelho de bioimpedância é
realizado através da fórmula de Brozek & Grande73 que considera o peso da massa
magra individual e não o peso corporal total.

3.3.4 Circunferências da cintura e quadril

As circunferências de cintura e quadril foram obtidas com uso de fita métrica
inextensível, utilizando-se os seguintes pontos de referência:
-

Circunferência do abdome: plano horizontal na altura da cicatriz
umbilical, com o paciente em pé, abdome relaxado, os braços ao longo do
corpo e pés unidos. Em caso de flacidez abdominal, utilizou-se a menor
circunferência do abdome.

-

Circunferência do quadril: a fita métrica posicionada ao redor do quadril,
num plano que passe pela parte mais saliente da região glútea, sem
comprimir a pele ou se deslocar do plano
Com base nessas circunferências, foi obtida a razão cintura/quadril

para avaliação de obesidade central.

19

3.3.5 Prega cutânea triciptal

As dobras cutâneas foram obtidas utilizando plicômetro científico marca
CISCORF (Cardiomed Ltda). A medida da prega cutânea do tríceps foi aferida em
ponto médio entre o acrômio e olecrânio na porção posterior do braço direito, com a
direção da prega cutânea paralela ao cumprimento do braço. Esta medida foi obtida
por um mesmo nutricionista treinado nas três avaliações do estudo.
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3.4 Avaliação do Estilo de Vida

3.4.1 Avaliação do consumo alimentar

A avaliação da dieta habitual individual empregou um questionário de
freqüência alimentar (QFA, Anexo E) elaborado a partir de questionário validado
para a comunidade Nipo-Brasileira de São Paulo 74 e adaptado ao Programa de
Controle de Tabagismo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.75
Uma avaliação preliminar da validade do QFA em nosso estudo demonstrou
uma forte correlação entre a diferença de consumo de colesterol total da dieta
(ajustado pelas calorias totais) e a diferença do colesterol total plasmático
(coeficiente de correlação de Spearman r = 0,909). Coeficientes de correlação
menores, porém significantes, foram observados para as diferenças de consumo de
gordura saturada e ácido graxo oléico (ajustadas pelas calorias totais) e o colesterol
plasmático (r = 0,499 0,483, respectivamente). Portanto, o QFA demonstrou-se capaz
de medir mudanças no consumo habitual da dieta relacionadas às alterações no perfil
de lipídeos plasmáticos com conhecido grau de acurácia.
O questionário foi aplicado por um nutricionista treinado nas três
avaliações do estudo. O QFA contém 75 itens alimentares e questões sobre
práticas e preferências alimentares usuais, ingestão habitual de gordura
visível de carnes, tipo e quantidade usual de adoçante em bebidas, tempero
de saladas, outros alimentos não listados de consumo habitual e uso de
suplementos dietéticos. Para cada item alimentar do QFA, os participantes
informaram a freqüência média usual de consumo de cada item no último
mês, a respectiva unidade de tempo (se diariamente, semanalmente ou
mensalmente) e qual o tamanho de sua porção individual usual (se pequena,
média, grande ou extra grande em relação à porção média de referência).
Todos os dados foram codificados e digitados duplamente. A análise do valor
nutricional das dietas individuais obtidas no QFA foi realizada através do programa
Dietsys versão 4.0 desenvolvido pelo Instituto Nacional de Câncer dos EUA76, com
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dados da tabela oficial americana do Departamento de Agricultura e dados adicionais
de composição química de alimentos compilados da tabela oficial do Brasil, do
ENDEF. Neste estudo, consideramos apenas a análise dos nutrientes cujo coeficiente
de correlação foram superiores a 0,4 baseado em publicação prévia de validação do
QFA. 74
A inclusão de alimentos e preparações nacionais complementares ao
programa Dietsys somente foi possível quando havia dados completos de
composição química destes alimentos. Portanto, os alimentos nacionais com
informações de composição química incompletas ou duvidosas foram substituídos
por alimentos de composição semelhante.

3.4.2 Avaliação da atividade física

O questionário de atividade física (QAF) contém 13 questões sobre a prática
de exercícios físicos, esportes, atividades de lazer, caminhadas, trabalho cotidiano
dos participantes, como também tempo gasto em atividades sedentárias (repouso
e/ou de baixo gastos energéticos). Para cada item do questionário os participantes
informaram a freqüência (diária ou semanal) e tempo gasto nas atividades
transformado em minutos por semana.
Com o objetivo de avaliar a confiabilidade das informações um estudo de
reprodutibilidade do QAF foi realizado previamente ao estudo. O QAF foi aplicado
duas vezes, com intervalo de 15 dias, por profissionais de saúde treinados em 32
usuários adultos do Centro de Saúde-Escola Parque Estoril (11 homens e 21
mulheres; idade entre 32 e 81 anos). A primeira entrevista foi realizada no Centro
de Saúde. A segunda entrevista foi realizada por telefone. Os maiores coeficientes
de correlação (intra-classe de Spearman) foram observados para a prática de
exercícios físicos (r = 0,82), bordados (r = 0,77), leituras e assistir televisão (r =
0,71) e cuidar de crianças pequenas (r = 0,77), as quais podem ser classificadas em
atividades rotineiras e programadas pelos participantes, facilitando o relato do
tempo gasto semanalmente nestas atividades. A prática de caminhada, jardinagem e
trabalho cotidiano dos participantes apresentaram coeficientes de correlação de
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0,51; 0,66 e 0,69; respectivamente. As atividades domésticas, embora habituais,
apresentaram coeficientes de correlação menores (r = 0,48 para a prática de
atividades domésticas pesadas e r = 0,69 para a prática de atividades domésticas
leves), relacionados provavelmente à dificuldade referida pelos participantes em
estimar o tempo dedicado para cada uma das diferentes atividades domésticas. Para
melhorar a confiabilidade dessa informação modificamos a versão do QAF
avaliada, incluindo-se as atividades domésticas agrupadas em uma única categoria.

3.4.3 Avaliação do ritmo intestinal, tabagismo e antecedentes de doenças

O questionário inclui questões sobre a freqüência de evacuação, consistência
das fezes e uso habitual de laxantes. Os participantes informaram a quantidade,
freqüência e tipo de bebida alcoólica consumida nas três avaliações do estudo. Além
disso, o QFA inclui questões sobre antecedentes de doenças, história familiar de
doenças e grau de parentesco. A avaliação do tabagismo foi realizada através de
questões sobre o hábito de fumar, ex-fumantes ou fumantes habituais e quantidade
consumida diariamente nas três avaliações do estudo.

3.5 Variáveis demográficas

O questionário inclui questões sobre idade, sexo, escolaridade,
gênero, estado civil, profissão, trabalho habitual e renda familiar.

3.6 Avaliação bioquímica

Amostras sangüíneas em jejum de 12 horas foram obtidas nos dois grupos
experimentais na avaliação inicial, 6 meses e 1 ano após o princípio do estudo.
Durante a primeira coleta de sangue, foi dosado a glicemia de jejum em aparelho
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portátil (Glucometer Elite, Bayer). Os indivíduos que apresentaram glicemia de
jejum por punção digital menor que 200 mg/dl foram submetidos ao teste de
tolerância oral pós carga de 75 g de glicose dissolvidos em 200 ml de água, de
acordo com critérios da OMS.72
Os participantes foram classificados conforme sua homeostase glicêmica,
conforme Alberti e colaboradores72, em normoglicêmicos (glicemia de jejum < 110
mg/dl e glicemia pós-carga com 75 g de glicose < 140 mg/dl; glicemia de jejum
alterada (glicemia de jejum entre 110 mg/dl e 126 mg/dl com glicemia pós-carga de
glicose < 140 mg/dl) e tolerância à glicose diminuída (glicemia de jejum < 126 mg/dl
e pós-carga com glicose entre 140 mg/dl e 200 mg/dl).
A análise de glicemia de jejum e de 2 horas após sobrecarga de glicose,
lipídeos séricos (triglicérides, colesterol total, HDL e LDL colesterol) e ácido úrico
foram analisados por procedimentos enzimáticos, empregando-se kits para análise
por espectrofotometria (Biosystem modelo BTS 310).
A determinação da concentração de homocisteína foi obtida através de
cromatografia líquida de alta pressão, conforme técnica descrita por Pfeiffer e
colaboradores.77
A análise do coeficiente de variação das dosagens de colesterol total e glicose
foi conduzida para controle de qualidade intra-laboratório, utilizando-se durante o
estudo o soro-controle da Biosystem e também amostras sangüíneas de repetição
(Anexo F).

3.7 Programa de intervenção

3.7.1 Grupo controle

Após avaliação nutricional, de estilo de vida e dados bioquímicos iniciais, os
participantes deste grupo receberam prospecto padrão editado pela Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, com informações sobre alimentação saudável e
práticas de atividade física (Anexo G) e participaram de uma palestra sobre estilo de
vida saudável durante a primeira avaliação. Porém, não foi oferecida orientação

24

individualizada ou em grupo de forma intensiva pelos profissionais de saúde do
estudo, possibilitando a comparação entre grupos do impacto da intervenção.78 Todos
os voluntários receberam orientações sobre seu estado nutricional (IMC e
composição corporal). Os resultados da avaliação bioquímica foram enviados pelo
correio, com explicações (Anexo H). Após a conclusão da terceira avaliação, os
participantes do grupo controle receberam orientações nutricionais individualizadas.

3.7.2 Grupo intervenção

Os participantes deste grupo foram agendados para consultas individuais com
um nutricionista dentro de 30, 60 e 90 dias da primeira avaliação e também
participaram de sessões em grupo nos primeiros 6 meses do estudo (período de
intervenção).
Na primeira consulta os participantes receberam os resultados das análises
bioquímicas e do consumo alimentar habitual, prescrição dietética com lista de
substituição dos alimentos e estímulo à prática de atividades físicas de lazer e
esportes. Nas consultas subseqüentes foram obtidos inquéritos recordatórios
alimentares de 24 horas para o acompanhamento da adesão às medidas propostas e
orientações nutricionais, no entanto esses não foram utilizados para comparação
entre ou intra-grupos.
Durante o período de intervenção os voluntários do grupo intervenção
participaram de três sessões em grupo (palestras) de freqüência mensal, com a
participação de outros profissionais de saúde (psicólogo, nutricionista e professor de
educação física), quando foram abordados tópicos sobre prática de atividades físicas
de lazer e esportes, como vencer as barreiras da reeducação alimentar, ansiedade,
estresse, alimentação saudável etc.
Durante o período de intervenção, os indivíduos foram orientados a seguirem
uma dieta fracionada em 5-6 refeições diárias com a seguinte distribuição das
calorias totais da dieta: 50-60% proveniente dos carboidratos (carboidratos
complexos, principalmente), menos de 10% de ácidos graxos saturados, no mínimo
20% provenientes de ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados.79 A
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quantidade máxima de colesterol consumida diariamente de 300mg e consumo
protéico diário em torno de 10-15% das calorias totais da dieta. A orientação para o
consumo de fibras foi de 15g/dia ou mais, conforme a tolerância, atingido com uma
maior ingestão de alimentos naturalmente ricos em fibras como cereais integrais,
frutas e vegetais. A orientação para a redução da porcentagem de ácidos graxos
saturados da dieta foi enfatizada ressaltando-se a substituição de carnes vermelhas e
produtos lácteos ricos em gordura por peixes (com ênfase para a sardinha ou atum,
ricos em ácidos graxos ω-3) em quantidades moderadas e produtos lácteos
desnatados, respectivamente. Além disso, houve estímulo ao maior aporte de ácidos
graxos monoinsaturados da dieta obtidos por um maior consumo de óleos vegetais
minimamente processados, como o azeite de oliva extra virgem.80
Publicações recentes sugerem que um período de 6 meses de intervenção
nutricional direcionados a indivíduos com hipercolesterolemia podem resultar numa
redução de mais de 10% dos lipídeos séricos81 e melhor controle glicêmico e do
perfil lipídico em diabéticos82, dependendo da adesão às modificações dietéticas
propostas
Os

objetivos

deste

planejamento

alimentar

foram

embasados

em

recomendações de Willett70:
1. O consumo de gorduras saturadas e ácidos graxos trans (presentes na dieta
principalmente em margarinas) deveriam ser minimizados, enquanto que as
gorduras mono e poliinsaturadas foram estimuladas (incentivando-se o consumo
de azeite de oliva extra virgem e peixes – principalmente sardinha e atum).
2. As carnes magras não deveriam exceder 2 porções médias/dia, a ingestão de
carnes gordas foi desistimulada.
3. Quanto aos laticínios, estes deveriam manter-se entre 2-3 porções de produtos
pobres em gorduras.
4. Os vegetais, pelo menos 5 porções/dia.
5. As frutas, em torno de 2-4 porções dia.
6. Quanto aos carboidratos, a importância dos grãos integrais foi enfatizada, e as
recomendações foram em torno de 6-11 porções/dia.
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Além das recomendações sugeridas por Willett70, o planejamento alimentar
constou de incentivo à redução do consumo excessivo de ovos (no máximo 2 porções
por semana). O consumo de frituras, banha, maionese e molhes prontos, gordura
aparente das carnes, pele de frango, alimentos preparados com gordura vegetal
hidrogenada, doces e refrigerantes foi desencorajado. O consumo de azeite de oliva
extra virgem para o tempero de saladas foi estimulado, entretanto não houve um
controle da qualidade do produto adquirido pelos participantes.
Conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde83, as intervenções
nutricionais para a prevenção do diabetes tipo 2 incluem recomendações de incentivo
à prática de atividades físicas regulares, uma vez que estas interferem no gasto
energético total dos indivíduos.
O grupo de intervenção foi estimulado à prática mínima de atividades leves
de 30 minutos/dia que, de acordo com a OMS, já produz um impacto para a redução
de risco de doenças crônicas.84
Após a segunda avaliação, os voluntários do grupo intervenção participaram
de uma consulta com o nutricionista. Nesta consulta, os participantes receberam os
resultados da avaliação clínica e antropométrica e foram encorajados a manterem as
alterações do estilo de vida adotadas durante o período de intervenção. Nesta fase,
interrompeu-se o programa de aconselhamento nutricional com o objetivo de avaliar
o impacto das orientações prévias durante o período de manutenção do estudo.
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4. Principais Desfechos

As principais variáveis de interesse deste estudo são: alterações
plasmáticas de lipídeos, glicemia, alterações no IMC, na pressão
arterial, nos hábitos alimentares e de estilo de vida (tabagismo,
consumo de bebidas alcoólicas e atividade física) após 6 meses de
intervenção e no período de manutenção (após 1 ano).
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5. Processamento e Análise dos Dados

A avaliação do estado nutricional e de composição corporal utilizou os
critérios de classificação preconizados pela OMS85, levando-se em consideração
recomendações de publicação mais recente.9 Todos os dados foram codificados e
digitados duplamente, realizando-se edição dos dados e análise das distribuições de
freqüências relativas e absolutas.
A análise do valor nutricional das dietas individuais obtidas no QFA foi
realizada através do programa Dietsys versão 4.0 desenvolvido pelo Instituto
Nacional de Câncer dos EUA76, com dados da tabela oficial americana do
Departamento de Agricultura e dados adicionais de composição química de
alimentos compilados da tabela oficial do Brasil. A inclusão de alimentos e
preparações nacionais complementares ao programa Dietsys somente foi possível
quando havia dados completos de composição química destes alimentos. Portanto, os
alimentos nacionais com informações de composição química incompletas ou
duvidosas foram substituídos por alimentos de composição semelhante.
No presente estudo analisamos o impacto das orientações nutricionais em
duas fases distintas: período de intervenção (após 6 meses) e período de manutenção
(após 1 ano). O objetivo das análises restringiu-se na comparação dos desfechos de
interesse entre os grupos controle e intervenção nas três avaliações do estudo, assim
como as alterações observadas no período de intervenção e no período de
manutenção em ambos os grupos experimentais. Entretanto, não objetivamos a
comparação do impacto da intervenção entre as distintas fases do estudo, assim como
não objetivamos a análise do efeito do tempo ao longo do estudo, já que este
consistiu de duas fases distintas.
O teste de X2 foi utilizado para avaliar diferenças entre os grupos para as
variáveis sócio-demográficas (idade, renda, gênero, profissão, estado civil,
escolaridade) e de estilo de vida (tabagismo, freqüência de evacuação e consistência
de fezes).
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Para as variáveis que apresentavam distribuição normal (teste de
homocedasticidade das variâncias de Levene) foram calculadas as médias e
respectivos intervalos de confiança de 95% para diferenças nos parâmetros
estudados, no princípio do estudo, após 6 meses de intervenção e no período de
manutenção (após 1 ano). Para os indicadores bioquímicos e antropométricos foi
utilizado o teste t de Student pareado, para analisar as diferenças intra grupos; o teste
t não-pareado foi considerado na análise para comparações entre os grupos controle e
intervenção. Observou-se que as variáveis relacionadas à prática de atividades físicas
e consumo alimentar apresentavam distribuição hiperdispersa, optando-se na
presente análise pela utilização dos testes não-paramétricos de Mann-Whitney e
Wilcoxon para comparação inter- e intra-grupos, respectivamente.
Considerou-se o nível de significância α = 0,05. Os cálculos da análise
estatística foram realizados com auxílio do programa SPSS/PC+ versão 6.0.
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6. Resultados

No total, 259 voluntários (203 mulheres e 56 homens; idade entre 25 e 72
anos) foram contactados para a presente investigação. Destes, 155 indivíduos (60%)
foram excluídos, dos quais 33 (21%) não compareceram à primeira avaliação e 122
(78.7%) não atendiam a todos os critérios de inclusão. Dos 104 voluntários elegíveis
ao estudo (40% do total contactado), 83 eram mulheres e 21 homens, com idade
entre 30 e 63 anos. Os participantes foram divididos em dois grupos: intervenção (10
homens, 41 mulheres) e controle (11 homens, 42 mulheres) após sorteio estratificado
por sexo, conforme demonstrado na Figura 1.
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Figura 1. Desenho do estudo de intervenção nutricional aleatorizado conduzido no
Centro de Saúde-Escola Parque Estoril da FAMERP, São José do Rio Preto, SP.
2000-2002.

População (n=259)

Seleção através dos critérios de inclusão/exclusão do estudo
Excluídos do estudo (n=122)

Participantes potenciais convidados a
participarem do estudo (n=137)

Não compareceram aos exames (n=33)
Voluntários do estudo
submetidos ao sorteio aleatório
(n=104)
Grupo controle, primeira avaliação do estudo
(n=11 homens e 42 mulheres)

Grupo intervenção, primeira
avaliação do estudo
(n=10 homens e 41 mulheres)
Período de intervenção
(6 meses)

(6 meses)

Grupo controle, segunda avaliação do estudo
(n=10 homens e 28 mulheres)
(6 meses)

Grupo controle, terceira avaliação do estudo
(n=6 homens e 25 mulheres)

Grupo intervenção, segunda avaliação
do estudo (n=9 homens e 33 mulheres)
Período de manutenção
(6 meses)

Grupo intervenção, terceira avaliação do
estudo (n=10 homens e 30 mulheres)
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6.1 Primeira avaliação do estudo

As Tabelas 2 e 3 apresentam as características sócio-demográficas e de estilo
de vida dos participantes dos grupos controle e intervenção no início do estudo. Foi
observado diferença estatisticamente significante entre as proporções de ex-fumantes
e fumantes dos 2 grupos (teste do X2). Esta diferença foi levada em consideração na
avaliação após a intervenção, analisando-se possíveis diferenças intra-grupos.
Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os resultados da avaliação antropométrica
e de composição corporal, medidas de pressão arterial e indicadores bioquímicos dos
grupos de estudo antes do programa de intervenção. Não houve diferenças
estatisticamente significantes para nenhuma dessas variáveis entre os 2 grupos (teste
t de Student e teste U de Mann-Whitney).
Os resultados da avaliação de consumo alimentar habitual são apresentados
nas Tabelas 6 e 7. Houve diferenças estatisticamente significantes para consumo de
fibra total da dieta, fibra de frutas e vegetais, β-caroteno, freqüência de consumo do
grupo de vegetais em geral, grupo de frutas em geral e de frutas cítricas, observandose valores médios maiores para o grupo intervenção (prova U de Mann-Whitney).
Como descrito para as diferenças de proporções das categorias de tabagismo entre os
grupos de estudo, essas diferenças foram consideradas na análise final após
intervenção. Como as entrevistas alimentares foram realizadas antes do sorteio para
alocação dos participantes nos diferentes grupos, essas diferenças podem ser
atribuídas ao acaso.
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Tabela 02. Características sócio-demográficas segundo condição de controle ou
intervenção no início do estudo*. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto,
2001
Grupo Controle (N = 53)

Grupo Intervenção (N = 51)

46,7 (10,4)

45,3 (8,6)

800 (500, 1125)

900 (600, 1100)

Feminino

42 (79,2)

41 (80,4)

Masculino

11 (20,8)

10 (19,6)

Prestador de serviços

25 (47,2)

26 (51,0)

Do lar/ aposentados

22 (41,5)

23 (45,1)

Outros

6 (11,4)

2 (4,0)

Casados

39 (73,6)

37 (72,5)

Viúvo/divorciado

10 (18,8)

9 (17,7)

4 (7,5)

5 (9,8)

até 8 anos

36 (67,9)

38 (74,5)

9 a 12 anos

11 (20,8)

10 (19,6)

Acima de 12 anos

6 (11,3)

3 (5,9)

Brancos

37 (69,8)

44 (86,3)

Negros

2 (3,8)

1 (2,0)

Mulatos

14 (26,4)

6 (11,8)

Idade média em anos (DP)a
Mediana de renda familiar(P25, P75)b **
Gênero (%):c

Profissão (%):c

Estado civil (%):c

Solteiros
Nível educacional (%):c

Cor (%):c

* Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (teste X2, p > 0,05)
** Renda familiar em reais
a
DP, desvio-padrão
b
P25, percentil 25; P75, percentil 75. Mediana da renda familiar em reais.
c
Número de indivíduos (freqüência entre parênteses)
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Tabela 03. Características de estilo de vida dos grupos controle e intervenção no início do
estudo. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2001
Grupo Controle (N = 53)

Grupo Intervenção (N = 51)

Nunca

34 (64,2)

31 (60,8)

Ex-fumante

7 (13,2)

16 (31,4)*

Fumante

12 (22,6)

4 (7,8)*

31 (58,5)

36 (70,6)

Normal

31 (58,5)

31 (60,8)

Duras e secas

11 (20,8)

11 (21,6)

Uso de laxantes

4 (7,5)

1 (2,0)

Consistência alternada

7 (13,2)

8 (15,6)

7,7 (1,9)

7,7 (1,3)

Bordado

90 (0; 240)

0 (0;420)

Caminhada

105 (0;360)

60 (0;180)

0 (0;0)

0 (0;360)

1260 (360; 2910)

1050 (360; 2400)

Subir/descer escadas (lances)

0 (0;20)

0 (0; 28)

Prática de esportes

0 (0;0)

0 (0;0)

Prática de exercícios físicos

0 (0;0)

0 (0;0)

Jardinagem

0 (360; 2910)

0 (0;60)

Assistir TV

840 (420; 1260)

840 (420;1260)

0 (0; 1740)

0 (0;900)

Tabagismo (%):a

Freqüência de evacuação diária (%)a
Consistência das fezes (%):a

Média em horas de sono (DP)b
Mediana em minutos/semana (P25, P75)c:

Cuidar de crianças < 5 anos
Atividades domésticas

Outras atividades leves

*Diferença estatisticamente significante (Teste de X2, p < 0,05).
Número de indivíduos (freqüência entre parênteses)
b
DP, desvio-padrão.
c
P25, percentil 25; P75, percentil 75
a
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Tabela 04. Valores médios (desvio-padrão) de variáveis antropométricas, composição
corporal e medidas de pressão arterial dos grupos controle e intervenção no início do
estudo*. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2001

Grupo Controle (N = 53)

Grupo Intervenção (N = 51)

Peso atual em Kg (DP)

72,5 (8,6)

75,4 (10,3)

Índice de massa corporal (Kg/m2)

28,7 (2,6)

28,8 (2,4)

Gordura corporal (%)

32,9 (8,1)

32,4 (6,8)

Massa magra corporal (%)

67,1 (8,1)

67,64 (6,8)

Água corporal (%)

51,6 (6,6)

51,3 (4,6)

Taxa de metabolismo basal (Kcal)

1537 (205)

1600 (256)

Prega cutânea triciptal (mm)

27,3 (8,4)

28,9 (8,1)

Circunferência de cintura (cm)

89,3 (7,9)

89,9 (8,6)

Circunferência de quadril (cm)

105,2 (6,8)

106,4 (5,7)

Razão Cintura/Quadril

0,85 (0,07)

0,84 (0,07)

Pressão arterial diastólica (mmHg)

77,5 (11,7)

77,6 (23,3)

Pressão arterial sistólica (mmHg)

118,1 (20,4)

115,1 (14,2)

Ganho de peso na vida adulta (Kg)

17,2 (7,6)

16,8 (8,4)

*Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos ao nível de significância α = 0,05
(teste t de Student).
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Tabela 05. Indicadores bioquímicos dos grupos controle e intervenção no início do estudo*.
Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2001

Grupo Controle (N = 53)

Grupo Intervenção (N = 51)

43 (81,1%)

42 (82,4%)

Glicemia de jejum alterada

3 (5,7%)

3 (5,9%)

Tolerância à glicose diminuída

7 (13,2%)

6 (11,8%)

90,4 (86,5; 98,3)

91,2 (84,5; 99,0)

100,4 (84,9; 131,3)

105,8 (89,4; 123,8)

Colesterol total (mg/dl) c

201,6 (38,6)

209,8 (53,0)

Colesterol LDL (mg/dl) c

135,1 (36,5)

143,7 (46,3)

Colesterol HDL (mg/dl) c

47,4 (14,0)

49,7 (15,2)

Triglicérides (mg/dl) c

155,8 (95,5)

130,5 (68,3)

Ácido úrico (mg/dl) c

5,1 (1,8)

5,1 (1,7)

Homocisteína (µM/l) c

12,3 (4,6)

12,2 (3,0)

Classificação da homeostase glicêmicaa
Normoglicêmicos

Mediana da glicemia de jejum (P25, P75) em
mg/dl b
Mediana da glicemia pós-carga (mg/dl)

* Não houve diferença estatisticamente significante para os dados bioquímicos entre os grupos do
estudo.
a
Número de participantes (porcentagem) Não houve diferenças estatísticas entre os grupos (teste U de
Mann Withney, p>0,05).
b
P25, percentil 25; P75, percentil 75
c

Média e desvio padrão
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Tabela 06. Mediana do consumo diário e intervalo interquartil (P25, P75) de calorias totais
(CT) e frações, fibras e nutrientes da dieta habitual dos grupos controle e intervenção no
início do estudo. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2001
Grupo Controle (N = 53)
Calorias totais - CT (Kcal)

Grupo Intervenção (N = 51)

2410 (1862; 3318)

2461 (1890; 2965)

Calorias de carboidratos (% CT)

48,5 (44,6; 55,9)

49,3 (42,5; 56,3)

Calorias de proteínas (% CT)

15,9 (13,2; 18,6)

15,7 (12,7; 18,0)

Calorias de lipídeos (% CT)

32,2 (27,8; 37,8)

34,2 (29,5; 38,2)

Calorias de doces (% CT)

18,4 (11,3; 25,4)

14,3 (7,7; 23,6)

Calorias de álcool (% CT)

0,0 (0,0; 1,3)

0,4 (0,0; 1,2)

87,8 (66,3; 131,4)

95,3 (75,7; 118,0)

Carboidratos (g)

299,8 (235,4; 396,9)

298,0 (247,1; 349,5)

Gordura total (g)

83,9 (61,6; 118,3)

96,0 (67,3; 117,7)

Gordura saturada(g)

23,2 (17,1; 40,7)

29,3 (19,2; 36,7)

Ácido graxo linoléico (g)

10,1 (5,9; 13,1)

11,0 (7,3; 13,7)

Ácido graxo oléico (g)

28,7 (21,0; 40,6)

32,5 (20,8; 41,5)

Colesterol (mg)

299 (206; 419)

296 (220; 361)

Fibra total da dieta (g)

12,9 (8,8; 17,0)

14,7 (12,0; 20,2)*

Fibra de leguminosas (g)

0,01 (0,00; 0,14)

0,11 (0,00; 0,15)

Fibra de grãos cereais (g)

2,12 (1,27; 2,89)

2,32 (1,64; 3,41)

Fibra de frutas/vegetais (g)

4,49 (2,27; 6,64)

5,64 (3,40; 9,62)*

Vitamina B1 (mg)

1,33 (0,90; 1,75)

1,36 (1,19; 1,83)

Vitamina B2 (mg)

1,63 (1,05; 2,44)

1,60 (1,37; 2,03)

Vitamina B6 (mg)

1,55 (1,09; 1,95)

1,53 (1,27; 2,10)

Niacina (mg)

19,35 (14,42; 25,35)

19,21 (15,81; 24,74)

Vitamina A (UI)

7759 (4539; 12356)

9337 (5147; 14152)

Retinol (µg)

596 (251; 1448)

458 (247; 949)

β-caroteno (µg)

1987 (968; 3366)

2630 (1753; 5161)*

Cálcio (mg)

647 (402; 964)

621 (446; 878)

Folato (µg)

181 (108; 227)

208 (153; 293)

Ferro (mg)

13,1 (9,6; 16,4)

13,4 (10,9; 16,7)

101,3 (49,2; 204,7)

139,1 (83,5; 242,9)

a

Proteínas (g)

Vitamina C (mg)
*p<0,05 (teste U de Mann Withney)
a

Porcentagem das calorias totais provenientes de alimentos com a adição de sacarose.
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Tabela 07. Mediana da freqüência de consumo de porções por dia e intervalo interquartil
(P25, P75) de bebidas alcóolicas e grupos de alimentos da dieta habitual dos grupos controle
e intervenção no início do estudo. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto,
2001
Grupo Controle (N = 53)

Grupo Intervenção (N = 51)

Bebidas alcoólicas

0,0 (0,0; 0,1)

0,1 (0,0; 0,3)

Grupo de leguminosas

0,1 (0,0; 0,4)

0,1 (0,0; 0,3)

Grupo de cereais/pães/massas

1,6 (1,2; 2,7)

1,9 (1,2; 2,4)

Grupo de frutas em geral

0,5 (0,2; 1,3)

1,0 (0,4; 2,0)*

Grupo de frutas cítricas

0,1 (0,0; 0,7)

0,4 (0,2; 1,0)*

Grupo de vegetais em geral

2,1 (1,0; 3,9)

2,8 (1,8; 4,6)*

Grupo de vegetais verdes escuros

0,4 (0,2; 0,7)

0,5 (0,2; 0,7)

Grupo de leite e derivados

1,5 (0,9; 2,5)

1,5 (1,0; 2,6)

Grupo de carnes, ovos e pescados.

2,0 (1,6; 2,7)

2,3 (1,5; 2,9)

Grupo de óleos e gorduras

7,3 (5,1; 10,2)

5,9 (4,1; 8,1)

Grupo de doces e miscelâneas

4,5 (2,4; 8,0)

3,4 (1,6; 6,0)

* p<0,05 (teste Ude Mann Withney)
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6.2 Programa de Intervenção do estudo

Durante a avaliação incial, todos os participantes receberam orientações sobre
estado nutricional e estilo de vida saudável, enfatizando-se os benefícios da adoção
de hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividades físicas regulares. Os
participantes do grupo controle receberam os resultados da análises bioquímicas pelo
correio e foram agendados para a segunda avaliação após 180 dias.
Para os participantes do grupo intervenção, consultas individuais foram
agendadas com um nutricionista dentro de 30, 60 e 90 dias após a primeira avaliação,
incluindo-se neste período sessões em grupo (palestras).
Na primeira consulta, os indivíduos do grupo intervenção receberam os
resultados das análises bioquímicas e do consumo alimentar habitual, prescrição
dietética com lista de substituição dos alimentos (Anexo H) e estímulo à prática de
atividades físicas de lazer e esportes, foram incentivados a reduzirem do consumo de
carnes em geral (no máximo 2 porções ao dia, dando preferência aos peixes), frituras,
gordura aparente das carnes, pele de frango, margarina, manteiga, banha, maionese,
alimentos preparados com gordura vegetal hidrogenada e alimentos ricos em
gorduras saturadas e estimulados a consumirem azeite de oliva extra virgem
adquirido em mercado comum (2 porções ao dia), assim como aumentarem o
consumo de verduras e legumes (no mínimo 5 porções ao dia), frutas (2 a 4 porções
ao dia), cereais integrais (6 a 12 porções ao dia) e substituírem os laticínios integrais
por produtos pobres em gordura (2 a 3 porções ao dia).
Nas

consultas

subseqüentes

foram

obtidos

inquéritos

recordatórios

alimentares de 24 horas para o acompanhamento da adesão às medidas propostas e
orientações nutricionais. Dos 51 participantes do grupo intervenção, 38 (74,5%)
compareceram a todas as consultas agendadas, 7 (13,7%) participaram de duas
consultas e 6 (11,8%) somente compareceram a uma das consultas agendadas.
As sessões em grupo contaram com a participação de outros profissionais de
saúde (psicólogo, nutricionista e professor de educação física), ocasião em que foram
abordados os seguintes tópicos: “prática de atividades físicas de lazer e esportes”,
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“como vencer as barreiras da reeducação alimentar”, “ansiedade e estresse” e
“alimentação saudável”. Dos 51 indivíduos do grupo intervenção, 19 (37,3%)
participaram da palestra sobre alimentação saudável, 7 (13,7%) estavam presentes na
palestra com o psicólogo e apenas 5 (9,8%) participaram da palestra sobre atividades
físicas. A maior adesão observada para as atividades individuais e sessão em grupo
sobre alimentação saudável provavelmente ocorreu devido à maior disponibilidade
de horários oferecidos.
As principais dificuldades relatadas para a adesão à dieta pelo grupo
intervenção foram: problemas de saúde física (2,4%) ou mental – depressão,
ansiedade/complusão alimentar (42,9%), falta de disponibilidade de tempo/opções
(7,1%), falta de apoio familiar (4,8%) ou não relataram dificuldades (16,7%).

6.3 Segunda avaliação do estudo (após 6 meses)

A segunda avaliação, após 6 meses, contou com a partipação de 80
indivíduos, sendo 42 do grupo intervenção (9 homens e 33 mulheres) e 38 do grupo
controle (10 homens e 28 mulheres). Entretanto, 3 participantes (mulheres) do grupo
controle foram posteriormente excluídos das análises devido ao uso de
medicamentos

ao

longo

do

estudo

que

alteram

o

metabolismo

dos

carboidratos/lipídeos (anorexígenos, hidroclorotiazida e estatinas).
Dentre as perdas ocorridas na segunda avaliação, os principais motivos
foram: trabalho (39,1%), doença/internação/cirurgia (8,7%), cuidado com crianças
pequenas (4,3%), mudança de endereço/telefone (13%), não compareceram aos
exames clínico/bioquímicos (17,4%) ou desistência do programa (17,4%). Todos os
participantes foram agendados para os exames através de ligações telefônicas, cartas
ou telegramas. Foram oferecidas 03 datas possíveis de exames, conforme a
disponibilidade do uso das salas de atendimento do Centro de Saúde –Escola do
Parque Estoril.
A Tabela 8 apresenta as características dos participantes dos grupos controle
e intervenção na segunda avaliação do estudo. Observou-se que a diferença
estatística entre as proporções de fumantes e ex-fumantes dos dois grupos não
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permaneceu (teste de X2). O hábito de assistir TV (em minutos por semana) no grupo
intervenção foi significativamente maior do que observado no grupo controle (teste
U de Mann Withney).
Nas Tabelas 9 e 10 são apresentados os resultados da avaliação
antropométrica e de composição corporal, medidas de pressão arterial e indicadores
bioquímicos dos grupos de estudo, 6 meses após o início do programa de
intervenção. Não se observou diferenças significantes entre os grupos (teste t de
Student não-pareado). Entretanto, mediana da glicemia de jejum apresentou-se
ligeiramente menor no grupo intervenção, embora não estatisticamente significante
(teste U de Mann Withney, p=0,051).
Os resultados da avaliação de consumo alimentar habitual na segunda
avaliação são apresentados nas Tabelas 11 e 12. Após análise estatística, observouse que o consumo de fibra total da dieta, fibra de frutas e vegetais, β-caroteno,
freqüência de consumo de vegetais em geral, frutas em geral e frutas cítricas no
grupo intervenção permaneceu maior que o observado no grupo controle como no
início do estudo. No entanto, houve um maior consumo de vitamina A, cálcio, folato,
vitamina C e freqüência de consumo de vegetais verde escuros e leite/derivados,
assim como uma maior proporção de consumo de carboidratos em relação às calorias
totais da dieta no grupo intervenção. Por outro lado, maior consumo de calorias
totais, gordura total, gordura saturada, ácido graxo linoléico, ácido graxo oléico,
colesterol, fibra de grãos cereais, niacina e freqüência de consumo de óleos e
gorduras, assim como uma maior proporção de lipídeos em relação às calorias totais
da dieta foram observados no grupo controle. Essas diferenças não foram observadas
no início do estudo (teste U de Mann Withney).
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Tabela 08. Características de estilo de vida dos grupos controle e intervenção na segunda
avaliação do estudo. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2001
Grupo Controle (N = 35)

Grupo Intervenção (N = 42)

Nunca

23 (67,5)

25 (59,5)

Ex-fumante

7 (20,0)

13 (31,0)*

Fumante

5 (14,3)

4 (9,5)*

21 (60,0)

32 (76,2)

Normal

16 (45,7)

47 (61)

Duras e secas

5 (14,3)

8 (10,4)

Uso de laxantes

4 (11,14)

6 (7,8)

Consistência alternada

10 (28,6)

6 (20,8)

7,4 (1,3)

7,5 (1,3)

0 (0;210)

90 (0;300)

100 (0;280)

120 (0; 360)

0 (0;0)

0 (0;0)

1740 (300; 2700)

1850 (495; 2940)

Subir/descer escadas

0 (0; 5)

0 (0; 17)

Prática de esportes

0 (0;0)

0 (0; 0)

Prática de exercícios físicos

0 (0;0)

0 (0; 0)

Jardinagem

0 (0;60)

0 (0; 15)

Assistir TV

630 (210; 840)

840 (420; 1260)*

0 (0; 2400)

0 (0; 1530)

Tabagismo (%): a

Freqüência de evacuação diária (%)a
Consistência das fezes (%):a

Média em horas de sono (DP)b
Mediana das atividades em minutos por semana
(P25, P75): c
Bordado
Caminhada
Cuidar de crianças < 5 anos
Atividades domésticas

Outras atividades leves
a

Número de indivíduos e freqüência entre parênteses

b

DP, desvio-padrão
P25, percentil 25; P75, percentil 75

c

* p<0,05 (teste U de Mann Withney)
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Tabela 09. Valores médios (desvio-padrão) de variáveis antropométricas, composição
corporal e medidas de pressão arterial dos grupos controle e intervenção na segunda
avaliação do estudo*. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2001

Grupo Controle (N = 35)

Grupo Intervenção (N = 42)

Peso atual (Kg)

70,5 (8,9)

73,6 (9,6)

Índice de massa corporal (Kg/m2)

28,1 (2,6)

28,2 (2,3)

Gordura corporal (%)

33,6 (7,2)

32,9 (5,7)

Massa magra corporal (%)

66,3 (7,2)

67,1 (5,7)

Água corporal (%)

50,9 (5,4)

50,6 (3,8)

Prega cutânea triciptal (mm)

27,4 (10,6)

28,9 (8,5)

Circunferência de cintura (cm)

89,2 (7,1)

88,4 (8,3)

Circunferência de quadril (cm)

104,0 (5,7)

105,5 (4,9)

Razão Cintura/Quadril

0,86 (0,07)

0,84 (0,08)

Pressão arterial diastólica (mmHg)

80,2 (10,8)

75,9 (9,6)

Pressão arterial sistólica (mmHg)

122,1 (20,7)

118,2 (16,1)

*Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos ao nível de significância α = 0,05
(teste t de Student).
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Tabela 10. Indicadores bioquímicos dos grupos controle e intervenção na segunda avaliação
do estudo (após 6 meses). Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2001

Grupo Controle (N = 35)

Grupo Intervenção (N = 42)

33 (94,3%)

41 (97,6%)

Glicemia de jejum alterada

1 (2,9%)

0 (0,0%)

Tolerância à glicose diminuída

1 (2,9%)

1 (2,4%)

94,2 (82,1; 102,4)*

88,7 (83,8; 93,9)*

95,3 (80,1; 115,2)

96,9 (75,9; 109,6)

c

197,6 (39,7)

186,9 (40,8)

c

136,7 (38,4)

123,6 (41,2)

c

48,9 (12,6)

49,7 (15,9)

140,5 (79,2)

119,5 (85,1)

5,1 (2,3)

4,7 (1,5)

9,7 (5,9)

10,3 (3,5)

Classificação da homeostase glicêmica a
Normoglicêmicos

Mediana da glicemia de jejum,
em mg/dl (P25, P75)b
Mediana da glicemia pós-carga,
em mg/dl (P25, P75) b
Colesterol total (mg/dl)
Colesterol LDL (mg/dl)
Colesterol HDL (mg/dl)
Triglicérides (mg/dl)
Ácido úrico (mg/dl)

c

c

Homocisteína (µM/l)

c

* p=0,051 (teste U de Mann Withney)
Número de participantes (porcentagem)
b
P25, percentil 25; P75, percentil 75

a

c Média e desvio padrão
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Tabela 11. Mediana do consumo diário e intervalo interquartil (P25, P75) de calorias totais
(CT) e frações, fibras e nutrientes da dieta habitual dos grupos controle e intervenção na
segunda avaliação do estudo. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2001
Grupo Controle (N = 35)
Calorias totais - CT (Kcal)

Grupo Intervenção (N = 42)

2274 (1989; 3045)

1898 (1542; 2249)*

Calorias de carboidratos (% CT)

45,0 (41,4; 48,5)

53,5 (47,7; 56,4)*

Calorias de proteínas (% CT)

16,3 (14,3; 17,8)

17,5 (14,9; 19,6)

Calorias de lipídeos (% CT)

37,7 (32,3; 39,4)

29,9 (25,9; 32,4)*

Calorias de doces (% CT)

7,3 (4,0; 13,7)

4,7 (2,7; 9,5)

Calorias de álcool (% CT)

0,0 (0,0; 1,7)

0,1 (0,0; 1,4)

96,9 (74,6; 118,4)

83,1 (61,7; 102,9)

Carboidratos (g)

257,9 (224,8; 346,3)

250,4 (187,1; 298,2)

Gordura total (g)

88,2 (69,2; 116,9)

63,7 (44,1; 77,9)*

Gordura saturada(g)

26,4 (17,5; 33,7)

16,2 (10,6; 19,9)*

Ácido graxo linoléico (g)

12,1 (7,9; 14,5)

8,2 (6,0; 10,8)*

Ácido graxo oléico (g)

29,4 (21,9; 38,2)

20,6 (13,9; 24,9)*

Colesterol (mg)

280 (211; 393)

202 (140; 263)*

Fibra total da dieta (g)

12,4 (8,9; 15,6)

17,1 (13,9; 24,7)*

Fibra de leguminosas (g)

0,01 (0,00; 0,20)

0,06 (0,00; 0,29)

Fibra de grãos cereais (g)

2,58 (1,73; 3,75)

1,58 (1,08; 2,68)*

Fibra de frutas/vegetais (g)

4,92 (3,17; 8,22)

12,17 (6,09; 18,34)*

Vitamina B1 (mg)

1,21 (0,92; 1,62)

1,16 (1,04; 1,58)

Vitamina B2 (mg)

1,66 (1,21; 2,20)

1,64 (1,48; 2,14)

Vitamina B6 (mg)

1,55 (1,21; 2,09)

1,59 (1,24; 1,89)

Niacina (mg)

19,70 (15,69; 27,61)

15,19 (13,00; 21,89)*

Vitamina A (UI)

8009 (4557;12526)

12494 (9378;21086)*

486 (235; 1023)

482 (285; 701)

2417 (1495; 3727)

4557 (3037; 8417)*

Cálcio (mg)

519 (377; 774)

803 (593; 977)*

Folato (µg)

190 (149; 237)

241 (170; 304)*

Ferro (mg)

13,8 (10,4; 17,2)

11,9 (9,5; 15,1)

102,4 (57,7; 165,8)

167,4 (103,7; 287,0)*

a

Proteínas (g)

Retinol (µg)
β-caroteno (µg)

Vitamina C (mg)
* p<0,05 (teste U de Mann Withney)
a

Porcentagem das calorias totais provenientes de alimentos com a adição de sacarose.
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Tabela 12. Mediana da freqüência de consumo de porções por dia e intervalo
interquartil (P25, P75) de bebidas alcóolicas e grupos de alimentos da dieta habitual
dos grupos controle e intervenção na segunda avaliação do estudo. Centro de Saúde
Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2001
Grupo Controle (N = 35)

Grupo Intervenção (N = 42)

Bebidas alcoólicas

0,0 (0,0; 0,3)

0,0 (0,0; 0,1)

Grupo de leguminosas

0,1 (0,0; 0,2)

0,2 (0,1; 0,3)

Grupo de cereais/pães/massas

1,8 (1,2; 2,6)

1,6 (1,1; 2,1)

Grupo de frutas em geral

0,5 (0,2; 1,4)

1,7 (0,6; 3,5)*

Grupo de frutas cítricas

0,2 (0,1; 0,5)

0,6 (0,2; 2,1)*

Grupo de vegetais em geral

1,9 (1,3; 3,0)

4,5 (3,1; 6,0)*

Grupo de vegetais verdes escuros

0,3 (0,1; 0,6)

0,7 (0,4; 1,2)*

Grupo de leite e derivados

1,4 (0,7; 2,1)

2,2 (1,6; 2,9)*

Grupo de carnes, ovos e pescados

2,0 (1,7; 2,7)

1,9 (1,5; 2,4)

Grupo de óleos e gorduras

6,2 (4,3; 8,1)

5,2 (3,4; 6,5)*

Grupo de doces e miscelâneas

3,5 (1,6; 5,6)

2,5 (1,2; 4,1)

* p<0,05 (teste U de Mann Withney)

45

6.4 Período de manutenção do estudo

Durante a segunda avaliação (após 6 meses) todos os participantes foram
esclarecidos sobre as dúvidas em relação ao estilo de vida saudável. Os participantes
do grupo controle receberam os resultados da análises bioquímicas pelo correio e
foram agendados para a terceira avaliação após 180 dias.
Os participantes do grupo intervenção foram agendados para uma consulta
individual com um nutricionista 30 dias após a segunda avaliação, onde receberam os
resultados das análises bioquímicas e orientações para a manutenção das alterações
do estilo de vida saudável. Neste período houve a interrupção do aconselhamento
nutricional. Estes também foram agendados para a terceira avaliação após 180 dias.
Dos 42 indivíduos do grupo intervenção que participaram da segunda
avaliação, 36 (85,7%) compareceram à consulta após a segunda avaliação. Os
participantes que ausentaram-se desta consulta receberam os resultados das análises
bioquímicas pelo correio.

6.5 Terceira avaliação do estudo (após 1 ano)

O objetivo de realizar uma terceira avaliação, 1 ano após o princípio do
estudo, foi avaliar o impacto do programa na manutenção das alterações do estilo de
vida após a interrupção do aconselhamento nutricional.
A terceira avaliação, um ano após o princípio do estudo, contou com a
participação de 71 indivíduos: 40 do grupo intervenção (10 homens e 30 mulheres) e
31 do grupo controle (6 homens e 25 mulheres). Dentre as perdas, os principais
motivos foram: trabalho (24,2%), doença/internação/cirurgia (6%), cuidado com
crianças pequenas (6%), mudança de endereço/telefone (27,3%), não compareceram
aos exames clínico/bioquímicos (12%), gestação (6%) ou desistência do programa
(18,2%). Durante a terceira avaliação 2 participantes (1 do grupo controle e 1 do
grupo intervenção) recusaram-se ao procedimento do teste de tolerância oral à
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glicose, ambos alegaram náuseas após o consumo da sobrecarga de glicose. As
principais dificuldades relatadas para a adesão das orientações nutricionais no
período de manutenção pelo grupo intervenção foram: problemas de saúde mental –
depressão, ansiedade, compulsão alimentar (32,5%), falta de disponibilidade de
tempo/opções (15%), falta de apoio familiar (10%), dificuldades financeiras (10%)
ou não relataram dificuldades (15%).
A Tabela 13 apresenta as características dos participantes dos grupos
controle e intervenção na terceira avaliação do estudo. Não houve diferenças
estatísticas entre os grupos controle e intervenção para a proporção de tabagistas,
hábito intestinal (teste X2) ou prática de atividades físicas. A diferença do tempo
gasto assistindo TV entre os grupos experimentais, observada na segunda avaliação,
não persistiu na terceira avaliação do estudo (teste U de Mann-Whitney).
Nas Tabelas 14 e 15 são apresentados os resultados da avaliação
antropométrica e de composição corporal, medidas de pressão arterial e indicadores
bioquímicos dos grupos de estudo, 1 ano após o início do programa de intervenção.
Não houve diferenças significativas entre os grupos (teste t de Student não-pareado e
teste U de Mann-Whitney).
Os resultados da avaliação de consumo alimentar habitual na terceira
avaliação são apresentados nas Tabelas 16 e 17. As análises estatísticas
demonstraram que o consumo de fibra total da dieta, fibra de frutas e vegetais, β
caroteno, freqüência de consumo de vegetais em geral, frutas em geral e frutas
cítricas no grupo intervenção permaneceu maior que o observado no grupo controle
como no início do estudo e na segunda avaliação. As alterações do consumo
alimentar do grupo intervenção em relação ao maior consumo de vitamina A, folato,
vitamina C e freqüência de consumo de vegetais verde escuros, assim como uma
maior proporção de consumo de carboidratos em relação às calorias totais da dieta no
grupo intervenção permaneceram 1 ano após o princípio do estudo. Entretanto, o
maior consumo de leite e derivados e cálcio no grupo intervenção em relação ao
grupo controle da segunda avaliação não persistiu no período de manutenção (após 1
ano). Nesta terceira avaliação, o grupo intervenção apresentou um maior consumo de
potássio e menor freqüência do consumo de doces, assim como uma menor
proporção do consumo de doces em relação às calorias totais da dieta em relação ao
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grupo controle, diferenças não significativas no princípio ou após 6 meses do estudo.
O maior consumo de gordura total, gordura saturada, ácido graxo linoléico, ácido
graxo oléico, colesterol e freqüência de consumo de óleos e gorduras da dieta
observados no grupo controle em relação ao grupo intervenção na segunda avaliação
também foi encontrado na terceira avaliação. Essas diferenças não foram observadas
no início do estudo. Por outro lado, o maior consumo de fibra de grãos cereais e
niacina no grupo controle, quando comparado ao grupo intervenção, relatados na
segunda avaliação não se manteve no período de manutenção (teste U de Mann
Withney).
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Tabela 13. Características de estilo de vida dos grupos controle e intervenção na terceira
avaliação do estudo (após 1 ano)*. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto,
2002
Grupo Controle (N = 31)

Grupo Intervenção (N = 40)

Nunca

22 (71,0)

25 (62,5)

Ex-fumante

6 (19,4)

14 (35)

Fumante

3 (9,7)

1 (2,5)

23 (74,2)

32 (80,0)

22 (71,0)

29 (72,5)

Duras e secas

2 (6,5)

3 (7,5)

Uso de laxantes

4 (12,9)

1 (2,5)

Consistência alternada

2 (6,5)

4 (10,0)

7,5 (1,4)

7,4 (1,2)

0 (0; 300)

0 (0; 420)

Caminhada

120 (0; 180)

120 (0; 287)

Cuidar de crianças < 5 anos

0 (0; 1050)

0 (0; 0)

1980 (840; 2520)

1680 (217; 3135)

Subir/descer escadas

0 (0; 42)

0 (0; 23)

Prática de esportes

0 (0; 0)

0 (0; 0)

Prática de exercícios físicos

0 (0; 0)

0 (0; 0)

Jardinagem

0 (0; 20)

7 (0; 60)

Assistir TV

630 (210; 1260)

840 (420; 1260)

0 (0; 2400)

0 (0; 1260)

Tabagismo (%)a:

Freqüência de evacuação diária (%)a
Consistência das fezes (%):a
Normal

Média em horas de sono (DP) b
Mediana das atividades em minutos por semana
(P25, P75): c
Bordado

Atividades domésticas

Outras atividades leves

*Não houve diferenças entre grupos controle e intervenção (teste U de Mann Withney)
a
Número de indivíduos e freqüência no grupo
b
DP, desvio-padrão
c
P25, percentil 25; P75, percentil 75
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Tabela 14. Valores médios (desvio-padrão) de variáveis antropométricas, composição
corporal e medidas de pressão arterial dos grupos controle e intervenção na terceira
avaliação do estudo (após 1 ano)*. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto,
2002

Grupo Controle (N = 31)

Grupo Intervenção (N = 40)

Peso atual (Kg)

70,6 (7,8)

74,0 (11,3)

Índice de massa corporal (Kg/m2)

28,3 (2,7)

28,1 (2,4)

Gordura corporal (%)

35,7 (8,2)

31,8 (7,3)

Massa magra corporal (%)

66,3 (8,2)

68,2 (7,3)

Água corporal (%)

51,3 (6,8)

51,7 (4,8)

Prega cutânea triciptal (mm)

28,7 (10,2)

28,5 (9,2)

Circunferência de cintura (cm)

87,7 (7,7)

88,8 (8,93)

Circunferência de quadril (cm)

105,6 (7,1)

105,6 (6,0)

Razão Cintura/Quadril

0,83 (0,07)

0,84 (0,07)

Pressão arterial diastólica (mmHg)

79,7 (7,5)

75,7 (10,3)

Pressão arterial sistólica (mmHg)

118,7 (17,3)

114,3 (12,6)

* Não houve diferenças estatísticas entre os grupos (teste t de Student)
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Tabela 15. Indicadores bioquímicos dos grupos controle e intervenção na terceira avaliação
do estudo (após 1 ano). Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2002

Grupo Controle (N = 31)

Grupo Intervenção (N = 40)

28 (93,3%)

37 (94,9%)

Glicemia de jejum alterada

0 (0,0%)

2 (5,1%)

Tolerância à glicose diminuída

2 ((6,7%)

0 (0,0)

94,8 (88,9; 99,0)

93,8 (88,7; 98,9)

125,0 (114,0; 151,7)

130,0 (111,5; 143,5)

Colesterol total (mg/dl) c

190,9 (37,9)

192,3 (39,9)

Colesterol LDL (mg/dl) c

127,5 (39,4)

128,2 (38,1)

Colesterol HDL (mg/dl) c

49,2 (12,2)

48,1 (12,5)

Triglicérides (mg/dl) c

130,9 (59,3)

129,1 (83,8)

Ácido úrico (mg/dl) c

4,6 (1,6)

4,9 (1,7)

Homocisteína (µM/l) c

9,4 (3,3)

9,4 (2,7)

Classificação da homeostase glicêmicaa
Normoglicêmicos

Mediana da glicemia de jejum,
em mg/dl (P25, P75)b
Mediana da glicemia pós-carga,
em mg/dl (P25, P75) b

a

Número de participantes (porcentagem) Dois participantes, 1 grupo controle e 1 grupo intervenção
não fizeram o teste de tolerância à glicose. Não houve diferenças entre grupos (teste X2).
b
P25, percentil 25; P75, percentil 75.Não houve diferenças (teste U de Mann-Withney)
c
Média e desvio padrão. Não houve diferenças entre grupos controle e intervenção (teste t de student)
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Tabela 16. Mediana do consumo diário e intervalo interquartil (P25, P75) de calorias totais
(CT) e frações, fibras e nutrientes da dieta habitual dos grupos controle e intervenção na
terceira avaliação do estudo. Centro de Saúde Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2002
Grupo Controle (N = 31)
Calorias totais - CT (Kcal)

Grupo Intervenção (N = 40)

1857 (1608; 2764)

1773 (1612; 2073)

Calorias de carboidratos (% CT)*

45,1 (41,9; 48,6)

53,3 (46,7; 59,1)

Calorias de proteínas (% CT)

18,5 (15,3; 21,7)

17,6 (15,2; 21,6)

Calorias de lipídeos (% CT)*

32,8 (30,6; 37,9)

27,8 (25,1; 31,1)

11,7 (6,9; 17,5)

7,9 (4,7; 10,8)

0,1 (0,0; 3,3)

0,5 (0,0; 2,0)

93,1 (62,5; 126,8)

82,1 (66,8; 99,8)

222,3 (173,7; 284,1)

233,3 (183,6; 274,3)

Gordura total (g)*

70,6 (58,5; 102,3)

55,9 (46,5; 68,1)

Gordura saturada(g)*

19,6 (15,6; 32,4)

13,7 (10,9; 17,5)

8,7 (6,6; 10,3)

7,2 (5,7; 9,1)

24,9 (20,2; 36,6)

17,6 (14,5; 21,8)

Colesterol (mg)*

275 (218; 378)

187 (135; 252)

Fibra total da dieta (g)*

10,3 (6,5; 15,3)

16,5 (12,4; 21,1)

Fibra de leguminosas (g)

0,01 (0,00; 0,14)

0,01 (0,00; 0,15)

Fibra de grãos cereais (g)

2,32 (1,14; 3,39)

1,47 (0,79; 2,71)

Fibra de frutas/vegetais (g)*

3,34 (1,92; 7,30)

9,84 (6,27; 15,83)

Vitamina B1 (mg)

1,16 (0,88; 1,47)

1,09 (0,98; 1,37)

Vitamina B2 (mg)

1,59 (1,21; 2,37)

1,68 (1,30; 2,22)

Vitamina B6 (mg)

1,53 (1,11; 1,84)

1,54 (1,27; 1,91)

Niacina (mg)

19,03 (14,44; 23,06)

16,38 (13,34; 18,83)

Vitamina A (UI)*

6868 (4404; 12333)

10336 (8149; 14948)

Retinol (µg)

537 (282; 1006)

486 (249; 834)

β-caroteno (µg)*

2010 (932; 4174)

3684 (2658; 5494)

Cálcio (mg)

535 (401; 836)

801 (505; 1084)

Folato (µg)*

146 (108; 223)

215 (178; 284)

Ferro (mg)

11,9 (9,3; 15,2)

11,5 (9,6; 14,1)

79,4 (30,1; 126,8)

147,8 (102,0; 257,6)

a

Calorias de doces (% CT) *
Calorias de álcool (% CT)
Proteínas (g)
Carboidratos (g)

Ácido graxo linoléico (g)*
Ácido graxo oléico (g)*

Vitamina C (mg)*

* p<0,05, comparação entre grupos (teste de Mann-Whitney)
a

Porcentagem das calorias totais provenientes de alimentos com a adição de sacarose.
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Tabela 17. Mediana da freqüência de consumo de porções por dia e intervalo
interquartil (P25, P75) de bebidas alcóolicas e grupos de alimentos da dieta habitual
dos grupos controle e intervenção na terceira avaliação do estudo. Centro de Saúde
Parque Estoril, São José do Rio Preto, 2002
Grupo Controle (N = 31)

Grupo Intervenção (N = 40)

Bebidas alcoólicas

0,0 (0,0; 0,4)

0,1 (0,0; 0,1)

Grupo de leguminosas

0,0 (0,0; 0,2)

0,1 (0,0; 0,3)

Grupo de cereais/pães/massas

1,6 (1,2; 2,4)

1,6 (1,0; 2,1)

Grupo de frutas em geral*

0,4 (0,1; 1,0)

1,5 (0,6; 3,0)

Grupo de frutas cítricas*

0,1 (0,0; 0,3)

0,5 (0,1; 1,1)

Grupo de vegetais em geral*

2,2 (1,4; 3,8)

4,5 (3,3; 6,1)

Grupo de vegetais verdes escuros*

0,3 (0,2; 0,9)

0,8 (0,4; 1,0)

Grupo de leite e derivados

1,6 (0,8; 3,1)

2,1 (1,2; 3,5)

Grupo de carnes, ovos e pescados

2,1 (1,5; 2,7)

1,7 (1,2; 2,4)

Grupo de óleos e gorduras*

6,3 (3,2; 8,3)

3,9 (2,8; 5,1)

Grupo de doces e miscelâneas*

3,2 (1,2; 5,7)

1,5 (0,9; 2,9)

* p<0,05, comparação entre grupos (teste de Mann-Whitney)
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6.6 Impacto do programa nos períodos de intervenção e manutenção do estudo

As características gerais, antropométricas, bioquímicas e de consumo
alimentar dos grupos controle e intervenção apresentaram-se semelhantes no
princípio do estudo. Entretanto, as comparações entre grupos foram re-analisadas
devido a alteração do tamanho da amostra estudada. A avaliação das diferenças intragrupos é imprescindível para a análise do impacto do programa nos períodos de
intervenção e manutenção em ambos os grupos experimentais. Para tal, com o
objetivo de se avaliar as diferenças intra-grupos dos participantes do grupo controle e
intervenção nos períodos de intervenção (após 6 meses, durante a segunda avaliação)
e manutenção (6 meses após a interrupção do aconselhamento nutricional, durante a
terceira avaliação) observou-se as diferenças intra-grupos entre a primeira e segunda
avaliações e segunda e terceira avaliações, respectivamente. As análises estatísticas
da terceira avaliação foram comparadas à primeira com o objetivo de demonstrar as
alterações após 1 ano.
Dos 104 voluntários, 61 participaram das 3 avaliações do estudo, 25 do grupo
controle (6 homens e 19 mulheres) e 36 do grupo intervenção (9 homens e 27
mulheres).
Não foram observadas diferenças estatísticas em escolaridade, renda, estado
civil, etnia e profissão entre os participantes do grupo controle e intervenção em
nenhuma das três avaliações do estudo (teste de X2). Observou-se diferença
estatística entre a proporção de ex-fumantes e fumantes nos grupos controle e
intervenção no princípio do estudo, entre os voluntários que participaram das três
avaliações (teste do X2). Entretanto, estas diferenças não permaneceram na segunda e
terceira avaliações.
A Tabela 18 apresenta as características de estilo de vida dos voluntários dos
grupos controle e intervenção que participaram das três avaliações do estudo. Nas
comparações intra-grupos observou-se um aumento da prática de caminhada no
grupo intervenção após os períodos de intervenção (6 meses) e manutenção (1 ano)
do estudo. No grupo controle houve uma redução do tempo gasto com a prática de
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jardinagem na terceira avaliação, quando comparada aos dados do princípio do
estudo (teste de Wilcoxon).
No princípio do estudo, a proporção de indivíduos dos grupos controle e
intervenção que relataram a prática mínima de 30 minutos de atividades físicas
(caminhadas, exercícios físicos e esportes) ao dia foi de 32% (8) e 25% (9),
respectivamente. Após o período de intervenção do estudo observamos que 47,2%
(17) dos indivíduos do grupo intervenção e 44% (11) do grupo controle relataram a
prática mínima de atividades físicas diárias. Após 1 ano, 44,4% (16) indivíduos do
grupo intervenção e 28% (7) integrantes do grupo controle mantiveram a prática de
pelo menos 30 minutos de atividades físicas diariamente. Entretanto, estas diferenças
não foram estatísticamente significantes (teste X2) e os dados não estão
demonstrados em tabelas.
Na Tabela 19 estão representados os valores médios das variáveis
antropométricas, composição corporal e medidas de pressão arterial dos grupos
controle e intervenção dos voluntários que participaram das três avaliações do
estudo. Na comparação entre os grupos, observou-se que o grupo intervenção
apresentava valores médios de peso atual (teste U de Mann-Withney) e
circunferência de quadril maiores do que os observados no grupo controle no
princípio do estudo (teste t de Student não pareado). Após os períodos de intervenção
(segunda avaliação) e manutenção (terceira avaliação) do estudo, o grupo controle
apresentou valores médios de pressão arterial diastólica maiores do que o observado
no grupo intervenção (teste U de Mann-Withney).
Na comparação intra-grupos o grupo controle apresentou um aumento nos
valores médios de circunferência de quadril (+1,5 cm, 1,4%), pressão arterial
diastólica (+4,9 mmHg, 6%) e sistólica (+8,5, 6,7%) após o período de intervenção
(após 6 meses) e da razão cintura/quadril (+0,01, 1,2%) no período de manutenção
(após 1 ano). O incremento da pressão arterial diastólica observada durante a
segunda avaliação no grupo controle manteve-se após 1 ano (período de
manutenção). Observou-se também um aumento na porcentagem de água corporal
(+1,8%) na terceira avaliação do estudo, quando comparado a segunda avaliação.
Houve uma tendência na redução do índice de massa corporal (-0,1 Kg/m2 ,0,4%) e
(-0,4 Kg/m2 ,1,3%) e peso (-0,3 Kg ,0,4%) e (-0,7 Kg ,0,9%) em 6 meses e 1 ano,
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respectivamente, porém estas diferenças não foram estatisticamente significantes
(teste de Wilcoxon).
O grupo intervenção apresentou redução dos valores médios de peso atual
(-2,7 Kg, 3,5%), índice de massa corporal (-0,9 Kg/m2, 3,1%), circunferência da
cintura (-2,1 cm, 2,3%) e circunferência do quadril (-1,7 cm, 1,6%) após o período de
intervenção (6 meses). Estas diferenças foram de -2,9 Kg (3,8%); -1,1 Kg/m2 (3,7%);
-2,4 cm (2,6%) e –1,4 cm (1,3%) após o período de manutenção, respectivamente.
Após o período de manutenção, observou-se no grupo intervenção uma redução da
razão cintura/quadril (-0,01 cm, 1,2%), quando comparado ao princípio do estudo e
da média de pressão arterial sistólica (-4,4 mmHg, 3,7%), quando comparada à
segunda avaliação (teste de Wilcoxon).
Os dados dos indicadores bioquímicos dos grupos controle e intervenção que
participaram das três avaliações do estudo estão representados na Tabela 20. Não
houve diferenças estatísticas entre os grupos nos parâmetros bioquímicos observados
entre os voluntários que aderiram às três avaliações do estudo (teste t de Student não
pareado e teste U de Mann-Withney).
Na comparação intra-grupos, o grupo controle apresentou uma redução da
média de homocisteína (-3 µM/L, 25%) e (-2,3 µM/L, 19%) após o período de
intervenção e manutenção, respectivamente, assim como uma redução da glicemia
após sobrecarga de glicose (-1,9 mg/dl, 4,3%) após o período de intervenção, porém
esta não se manteve no período de manutenção. Houve uma tendência à redução do
colesterol total (4%), LDL colesterol (4,9%), triglicérides (13,6%) e ácido úrico
(6,4%) após o período de manutenção neste grupo, entretanto estas diferenças não
foram estatisticamente significantes (teste de Wilcoxon).
Os participantes do grupo intervenção que aderiram às três avaliações do
estudo apresentaram uma redução dos valores médios de colesterol total (-27 mg/dl,
12,7%), LDL colesterol (-23,7 mg/dl, 15,9%), ácido úrico (-0,5 mg/dl, 9,2%),
homocisteína (-1,9 µM/L, 15,8% ) e da glicemia após sobrecarga de glicose (-6,5,
15,3% ) após o período de intervenção. Após o período de manutenção, estas
diferenças foram de –22,9 mg/dl (10,8%) no colesterol total, -21,5 mg/dl (14,5%) no
LDL colesterol, -4,8 mg/dl (3,6%) no ácido úrico, -2,5 µM/L (20,5%) homocisteína e
–12,2 mg/dl (8%) da glicemia após sobrecarga de glicose. A redução da glicemia de
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jejum (5,7%) e triglicérides (9%) após o período de intervenção no grupo intervenção
não se manteve após 1 ano (teste de Wilcoxon).
Os resultados da avaliação do consumo alimentar habitual dos grupos
controle e intervenção após o período de intervenção e manutenção do estudo estão
representados nas Tabelas 21 e 22. Na comparação entre grupos dos voluntários que
participaram das três avaliações, observou-se que no princípio do estudo o grupo
intervenção apresentava valores médios de consumo de fibra total da dieta, fibra de
frutas e vegetais, folato, vitamina C e freqüência de consumo de frutas em geral e
frutas cítricas maiores do que o observado no grupo controle. Na segunda avaliação,
observou-se que o maior consumo de fibra total da dieta, fibra de frutas e vegetais,
folato, vitamina C e freqüência de consumo de frutas em geral e frutas cítricas
observado no grupo intervenção no princípio do estudo manteve-se após 6 meses,
quando comparado ao grupo controle. Entretanto, houve um maior consumo de βcaroteno, cálcio, vitamina A, freqüência de consumo de vegetais verde escuros e do
grupo de leite, assim como uma maior proporção de calorias provenientes dos
carboidratos no grupo intervenção e um menor consumo de gordura total da dieta,
gordura saturada, ácido graxo oléico, colesterol da dieta, fibra de grãos cereais e uma
menor proporção de calorias provenientes dos lipídeos, quando comparados ao grupo
controle na segunda avaliação, diferenças não observadas no princípio do estudo.
Após o período de manutenção avaliação observou-se que a diferença entre os
grupos controle e intervenção, observadas em avaliações prévias, em relação ao
consumo das calorias provenientes dos carboidratos e lipídeos, gordura total da dieta,
gordura saturada, ácido graxo oléico, colesterol, fibra de frutas e vegetais, vitamina
A, β-caroteno, cálcio, folato, vitamina C e freqüência de consumo de frutas em geral
e frutas cítricas, vegetais em geral e vegetais verde escuros permaneceram após 1
ano. Entretanto, na última avaliação do estudo, o grupo intervenção apresentou uma
menor porcentagem das calorias provenientes dos doces e menor freqüência do
consumo do grupo de óleos e gorduras, quando comparado ao grupo controle,
diferenças não observadas nas avaliações prévias (teste U de Mann-Withney).
Na comparação intra grupos, após 6 meses e 1 ano de estudo, observou-se que
o grupo controle apresentou uma redução da freqüência de consumo do grupo de
óleos e gorduras (-15%), do grupo de doces (-27%) e da porcentagem das calorias
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provenientes dos doces (-8%). No período de intervenção, o grupo controle
aumentou o consumo das calorias provenientes dos lipídeos (+3%) e fibra total da
dieta (+2%), porém não houve diferenças estatísticas entre as médias de consumo na
terceira avaliação, quando comparados ao princípio do estudo. No período de
manutenção (após 1 ano) observou-se um aumento das calorias provenientes do
álcool (+0,5%) e na freqüência de consumo de bebidas alcoólicas (+33%) no grupo
controle quando comparados ao princípio do estudo. Durante a terceira avaliação, o
grupo controle apresentou uma redução do consumo de fibras de grãos cereais
(-19%), quando comparado à segunda avaliação (teste de Wilcoxon).
No grupo intervenção, após os períodos de intervenção e manutenção do
estudo, houve uma redução média do consumo de calorias totais (-19 e -23%),
calorias provenientes dos lipídeos (-4 e –6%) e doces (-8 e –7%), proteína total (-9 e
-11%), gordura total (-27 e –35%), gordura saturada (-38 e –43%), ácido graxo
oléico (-30 e –39%), ácido graxo linoléico (-13 e –23%), colesterol (-27 e –31%),
vitamina B1 (-10%), niacina (-13 e –12%), ferro (-1,6 e-1,8%) e menor freqüência de
consumo do grupo das carnes (-14 e –25%), óleos e gorduras (-16 e –28%) e doces
(-21 e –36%) quando comparado ao princípio do estudo. Observou-se também um
aumento do consumo de fibra de frutas e vegetais (+20,5 e +25,3%), vitamina A
(+115 e +97%), β-caroteno (+173 e +133%), assim como uma maior freqüência de
consumo do grupo de vegetais em geral (+30 e +35%), vegetais verde escuros (+30 e
+29%), frutas em geral (+34 e 31%) e do grupo de leite e derivados (+14 e +21%)
após 6 meses e 1 ano do estudo, respectivamente, quando comparados ao princípio
do estudo. Após o período de intervenção, observou-se uma redução do consumo de
carboidratos (-14%) e fibra de grãos cereais (-83%), assim como um aumento do
consumo de fibra de leguminosas (+283%) pelo grupo intervenção, quando
comparados ao princípio do estudo. Entretanto na terceira avaliação (período de
manutenção) o consumo destes nutrientes não foi estatisticamente diferente da média
de consumo no princípio do estudo. Na terceira avaliação do estudo, observou-se que
o grupo intervenção aumentou o consumo de cálcio (+30%) em relação ao princípio
do estudo e reduziu a freqüência de consumo do grupo de óleos e gorduras (-14%)
quando comparados à segunda avaliação do estudo e um aumento das calorias
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provenientes das proteínas (+2,5%), quando comparados ao princípio do estudo
(teste de Wilcoxon).

6.6.1 Metas do consumo alimentar habitual

Durante o aconselhamento nutricional, algumas metas do consumo alimentar
foram estabelecidas, como:
•

Aumento na proporção de indivíduos que utilizavam o azeite de oliva
para temperar as saladas.

•

Consumo máximo de carnes de 2 porções ao dia.

•

Consumo máximo de gorduras saturadas de 10% das calorias totais.

•

Consumo mínimo de frutas de 2 porções ao dia.

•

Consumo mínimo de verduras e legumes de 5 porções diárias.

•

Consumo mínimo de leite/derivados de 2 porções ao dia.

Além das metas estabelecidas, os indivíduos foram orientados a seguirem a
dieta descrita anteriormente. Os dados da proporção de indivíduos que alcançaram as
metas do consumo alimentar não foram demonstrados em tabelas.
No princípio do estudo 17 (47,2%) indivíduos do grupo intervenção
utilizavam o azeite de oliva no tempero de saladas. Após o período de intervenção,
32 (88,9%) indivíduos adquiriram este hábito e, após 1 ano 30 (83%) relataram a
manutenção do consumo de azeite em saladas. No grupo controle 11 (44%)
utilizavam o azeite no princípio do estudo, 10 (40%) e 11 (44%) relataram temperar
saladas com azeite após o período de intervenção e manutenção, respectivamente.
Quanto ao consumo de carnes, observamos que no princípio do estudo 13
(52%) indivíduos do grupo controle e 16 (44%) indivíduos do grupo intervenção
relataram um consumo habitual inferior a 2 porções ao dia. Após o período de
intervenção, 20 (55,6%) indivíduos do grupo intervenção e 15 (60%) do grupo
controle relataram este consumo. Durante a terceira avaliação observamos que os 15
(60%) indivíduos do grupo intervenção mantiveram o consumo adequado de carnes,
por outro lado o número de participantes do grupo controle que relataram consumir
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menos que 2 porções de carne ao dia manteve o padrão inicial (13 indivíduos, 51%).
Entretanto, estas diferenças não foram estatísticamente significantes (teste X2).
No princípio do estudo, 16 (24%) integrantes do grupo controle consumiam
pelo menos 2 porções de leite e derivados ao dia, este consumo foi observado em 14
(38,9%) do grupo intervenção. Após o período de intervenção, 11 (44%) indivíduos
do grupo controle e 25 (69,4%) do grupo intervenção relataram este consumo
mínimo, cujas diferenças entre os grupos foram estatísticamente significantes. Na
terceira avaliação do estudo, apesar da tendência à maior adesão ao consumo de leite
entre os participantes do grupo intervenção (21 indivíduos, 58,3%) do que o
observado no grupo controle (9 indivíduos, 36%), estas diferenças não foram
estatísticamente significantes (teste X2).
A proporção de indivíduos dos grupos controle e intervenção que consumiam
acima de 5 porções de vegetais ao dia no princípio do estudo foi de 24 % (6) e 25%
(9), respectivamente. Após o período de intervenção do estudo, a proporção de
indivíduos do grupo controle que atingiu esta meta do consumo alimentar (16%, 4
indivíduos) foi significativamente inferior ao observado entre os participantes do
grupo intervenção (52,8%, 19 indivíduos). Durante a terceira avaliação do estudo,
observamos que a proporção de indivíduos que atingiram a meta de consumo de
vegetais acima de 5 porções ao dia foi superior, com significância estatística, no
grupo intervenção (55,6%, 20 indivíduos), quando comparados ao grupo controle
(28%, 7 indivíduos), conforme o teste de X2.
A meta de consumo mínimo de 2 porções de frutas ao dia foi relatada por 6
(24%) indivíduos do grupo controle e 14 ( 38,9%) do grupo intervenção no princípio
do estudo, entretanto estas diferenças não foram estatísticamente significantes. Após
o período de intervenção e manutenção do estudo, observamos uma proporção de
indivíduos do grupo intervenção que atingiram a meta de 55,6% (20 participantes)
em ambas avaliações e no grupo controle de 24% (6 indivíduos) e 20% (5
indivíduos) na segunda e terceira avaliações, respectivamente, diferenças
estatísticamente significantes (teste X2).
Quanto ao consumo de fibra total da dieta, observamos uma proporção de
indivíduos dos grupos controle e intervenção que relataram um consumo superior a
15 g ao dia de 24% (6) e 47% (17) no princípio do estudo, porém estas diferenças
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não foram estatísticamente significantes. Após o período de intervenção do estudo,
observamos uma proporção de 61,1% (22) indivíduos do grupo intervenção e 28%
(7) do grupo controle que relataram o consumo sugerido de fibras ao dia, diferenças
estatísticamente significantes. Após o período de manutenção do estudo, observamos
que 55,6% (20) indivíduos do grupo intervenção e 32% (8) indivíduos do grupo
controle mantiveram o consumo de fibras superior a 15 g ao dia, entretanto estas
diferenças não foram estatísticamente significantes (teste X2).
A meta estipulada para o consumo de gorduras saturadas foi de máximo 10%
das calorias totais. No princípio do estudo, 47% (17) indivíduos do grupo
intervenção e 64% (16) indivíduos do grupo controle relataram este consumo
(diferenças não significativas). Após 6 meses de estudo, observamos uma proporção
de 91,7% (33) indivíduos do grupo intervenção e 40% (10) do grupo controle
seguiram as orientações do consumo máximo de gorduras saturadas da dieta
(diferenças estatísticamente significantes). Após 1 ano de estudo, observamos que
97,2% (35) do grupo intervenção e 56% (14) do grupo controle mantiveram o
consumo

de

gorduras

saturadas
2

significantes conforme o teste de X .
.

recomendado,

diferenças

estatísticamente
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Tabela 18. Características de estilo de vida dos grupos controle e intervenção nas três avaliações do estudo. CS Parque Estoril, SJRP, 2002
Grupo Controle (n=25)

Grupo Intervenção (n=36)

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

Nunca

18 (72,0)

18 (72,0)

18 (72,0)

22 (61,1)

22 (61,1)

22 (61,1)

Ex-fumante

3 (12,0)*

5 (20,0)

5 (20,0)

13 (36,1)*

13 (36,1)

13 (36,1)

Fumante

4 (16,0)*

2 (8,0)

2 (8,0)

1 (2,8)*

1 (2,8)

1 (2,8)

Freqüência de evacuação diária (%):a

15 (60,0)

17 (68,0)

20 (80,0)

25 (64,9)

27 (75,0)

29 (80,6)

Fezes (%): a:

Normal

15 (60,0)

14 (56,0)

19 (76,0)

21 (58,3)

25 (69,4)

26 (72,2)

Duras e secas

6 (24,0)

2 (8,0)

1 (4,0)

9 (25,0)

3 (8,3)

4 (11,1)

Uso de laxantes

2 (8,0)

3 (12,0)

3 (12,0)

0 (0,0)

2 (5,6)

1 (2,8)

7,0 (1,4)

7,2 (1,2)

7,3 (1,5)

8,0 (6,6; 8,0)

7,3 (1,3)

7,3 (1,2)

Bordado c

90 (0; 195)

0 (0; 180)

0 (0; 307)

0 (0; 405)

75 (0; 285)

0 (0; 420)

Caminhada c

70 (0; 300)

90 (0; 300)

120 (120; 195)

50 (0; 180)# †

105 (0; 360) †

135 (7; 297) #

0 (0; 60)

0 (0; 180)

0 (0; 0)

0 (0; 270)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

1260 (220; 2520)

1680 (360; 2730)

1440 (310; 2520)

1740 (375; 2520)

1800 (247; 2805)

1680 (270; 3135)

0 (0; 28)

0 (0; 22)

0 (0; 42)

0 (0; 5)

0 (0; 19)

0 (0; 23)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

0 (0; 0)

Jardinagem c

0 (0; 285) #

0 (0; 90)

0 (0; 52) #

0 (0; 87)

0 (0; 60)

15 (0; 67)

Assistir TV c

630 (420; 1155)

630 (420; 945)

630 (210; 1260)

840 (420; 1260)

840 (607; 1260)

840 (420; 1555)

0 (0; 2460)

0 (0; 3000)

240 (0; 2700)

0 (0; 1175)

0 (0; 1980)

0 (0; 1260)

a

Tabagismo (%) :

Média de horas de sono (DP)b

Cuidar de crianças

c

Atividades Domésticas c
Escadas (lances/semana) c
Prática de esportes c
Prática de exercícios físicos

Atividades leves

c

a

Número de indivíduos e freqüência no grupo
DP, desvio-padrão
c
Mediana das atividades em minutos por semana. P25, percentil 25; P75, percentil 75.
*Mann-Withney, comparação entre grupos, dados da 1ª avaliação, p<0,05

b

Teste de Wilcoxon, diferença intra-grupos, p<0,05. 1ª x 3ª (#), 1ª x 2ª avaliações (†).
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Tabela 19. Valores médios (desvio-padrão) de variáveis antropométricas, composição corporal e medidas de pressão arterial dos grupos controle e intervenção nas três
avaliações do estudo. CS Parque Estoril, SJRP, 2002
Grupo Controle (n=25)

Grupo Intervenção (n=36)

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

70,0 (7,3) ƒ

69,8 (7,1)

69,4 (8,2)

76,5 (10,4) ƒ # †

73,8 (9,9) †

73,5 (10,5) #

Índice de massa corporal (em Kg/m2)

28,3 (2,4)

28,2 (2,4)

27,9 (2,7)

29,1 (2,5) #†

28,2 (2,3) †

27,9 (2,5) #

Gordura corporal (%)

32,4 (8,6)

34,3 (7,5)

32,5 (8,5)

31,8 (7,3)

32,8 (6,1)

31,9 (7,4)

Massa magra corporal (%)

67,6 (8,6)

65,7 (7,5)

67,5 (8,5)

68,2 (7,3)

67,2 (6,1)

68,1 (7,4)

Água corporal (%)

52,8 (7,0)

50,9 (5,5)

!

52,7 (6,8) !

51,7 (5,1)

50,7 (4,1)

51,7 (4,9)

Prega cutânea triciptal (mm)

26,5 (8,7)

27,8 (10,4)

27,9 (11,0)

28,5 (8,6)

28,2 (8,8)

28,3 (8,7)

Circunferência de cintura (cm)

87,7 (7,8)

88,6 (6,7)

87,5 (8,1)

91,1 (9,1) #†

88,9 (8,4) †

88,7 (8,7) #

Circunferência de quadril (cm)

102,9 (5,8)* †

104,4 (4,9) †

104,2 (6,7)

106,9 (5,8)* #†

105,2 (5,1) †

105,5 (5,7)#

Razão Cintura/Quadril

0,83 (0,07) #

0,85 (0,07)

0,84 (0,07) #

0,85 (0,08) #

0,84 (0,07)

0,84 (0,07) #

Pressão arterial diastólica (mmHg)

76,2 (9,3) #†

81,1 (11,4)** †

80,3 (7,9)*** #

76,7 (8,3)

75,7 (9,3)**

75,5 (10,2)***

Pressão arterial sistólica (mmHg)

117,3 (16,4) †

125,7 (20,8) †

119,9 (18,2)

115,6 (12,2)

Peso atual (Kg)

ƒ Levene <0,05. Teste U de Mann-Withney, diferença entre-grupos, dados da 1ª avaliação, p<0,05.
* teste t de Student não pareado, diferença entre-grupos, dados da 1ª avaliação, p<0,05.
**teste de Mann-Withney, comparação entre grupos, dados da 2ª avaliação, p<0,05
***teste de Mann-Withney, comparação entre grupos, dados da 3ª avaliação, p<0,05

Teste de Wilcoxon, diferença intra-grupos, p<0,05. 1ª x 3ª (#), 1ª x 2ª (†), 2ª x 3ª avaliações (!).

118,7 (15,6)

!

114,3 (12,0)

!
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Tabela 20. Indicadores bioquímicos dos grupos controle e intervenção nas três avaliações do estudo. CS Parque Estoril, SJRP, 2002
Grupo Controle (n=25)

Grupo Intervenção (n=36)

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

19 (76,0)

23 (92,0)

23 (92,0)

27 (75,0)

35 (97,2)

34 (94,4)

Glicemia de jejum alteradaa

1 (4,0)

1 (4,0)

0 (0,0)

3 (8,3)

0 (0,0)

2 (5,6)

Tolerância à glicose diminuídaa

5 (20,0)

1 (4,0)

2 (8,0)

6 (16,7)

1 (2,8)

0 (0,0)

93,3 (86,3; 98,7)

94,2(81,2;100,8)

94,7(86,9;100,1)

92,0 (87,6; 100,9) †

89,4(83,4;93,9) †!

95,8 (82,8; 136,1) †

95,3(81,6;121,3) †!

107,9(97,9; 127,5)#†

90,9(75,7;111,8) †

106,7(86,1;116,8) #

Colesterol total (mg/dl) d

199,9 (40,2)

197,3 (42,5)

190,7 (37,8)

213,4 (61,4) #†

186,3 (43,2) †

190,4 (41,6) #

Colesterol LDL (mg/dl) d

132,8 (42,7)

135,7 (42,8)

126,2 (39,6)

148,5 (52,5) #†

124,8 (43,5) †

126,9 (39,4) #

Colesterol HDL (mg/dl) d

50,1 (15,3)

49,9 (13,1)

50,2 (12,6)

47,4 (14,2)

48,1 (13,5)

47,5 (12,4)

Triglicérides (mg/dl) d

145,1 (75,2)

144,1 (68,5)

125,4 (39,6)

133,9 (75,5)

121,4 (87,7) !

129,1 (85,6) !

Ácido úrico (mg/dl) d

4,9 (1,7)

4,7 (1,9)

4,7 (1,8)

5,3 (1,7) #†

4,8 (1,6) †

4,9 (1,6) #

12,2 (3,3) #†

9,2 (3,6) †

9,8 (3,3) #

11,9 (2,9) #†

10,0 (3,2) †

9,5 (2,8) #

. Normoglicêmicosa

Mediana da glicemia de jejum,
em mg/dl (P25, P75)b

93,8(88,3;99,9)

!

Mediana da glicemia pós-carga,
em mg/dl (P25, P75) b

Homocisteína (µM/l) d
a

109,7(97,4;128,5)

Homeostase glicêmica. Número de participantes e porcentagem no grupo.
P25, percentil 25; P75, percentil 75.
c
Média e desvio-padrão da diferença da glicemia pós-carga pela glicemia de jejum em ml/dl.
d
Média e desvio padrão.
Teste de Wilcoxon, diferença intra-grupos, p<0,05. 1ª x 3ª (#), 1ª x 2ª (†), 2ª x 3ª avaliações (!).
b

!
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Tabela 21. Mediana do consumo diário e intervalo interquartil (P25, P75) de calorias totais (CT) e frações, fibras e nutrientes da dieta habitual dos grupos controle e intervenção
nas três avaliações do estudo. CS Parque Estoril, SJRP, 2002
Grupo Controle (n=25)

.
Calorias totais - CT (Kcal)
Calorias de carboidratos (% CT)
Calorias de proteínas (% CT)
Calorias de lipídeos (% CT)
Calorias de doces (% CT)a
Calorias de álcool (% CT)
Proteínas (g)
Carboidratos (g)
Gordura total (g)
Gordura saturada(g)
Ácido graxo linoléico (g)
Ácido graxo oléico (g)
Colesterol (mg)
Fibra total da dieta (g)
Fibra de leguminosas (g)
Fibra de grãos cereais (g)
Fibra de frutas/vegetais (g)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Vitamina B6 (mg)
Niacina (mg)
Vitamina A (UI)
Retinol (µg)
β-caroteno (µg)
Cálcio (mg)
Folato (µg)
Ferro (mg)
Vitamina C (mg)
a

Grupo Intervenção (n=36)

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

2284(1926;2876)
47,7 (44,7; 56,1)
16,0 (13,5; 18,9)
32,1 (28,6; 37,8) †
18,4 (10,6; 23,9) #†

2151(1704; 2500)
46,2 (42,4; 50,2)**
15,9 (14,1; 17,5)
37,2 (32,3; 39,5)** †

1802(1591;3073)
45,0 (41,0; 48,4)***
17,2 (15,4; 21,4)
33,4 (30,2; 38,1)***

8,6 (3,5; 14,6) †!
0,0 (0,0; 1,9)
90,0 (68,3; 105,0)
244,2 (185,2;340,8)
81,3 (63,9; 101,4)**
25,6 (16,5; 28,9)**
9,9 (7,5; 13,5)

11,7 (6,7; 17,7)***# !
0,1 (0,0; 4,0)
93,5 (57,9; 131,7)
219,1 (173,2; 314,7) #
69,8 (55,8; 97,7)***
19,4 (15,2; 31,4)***
8,7 (6,4; 9,9)

2458(1875;2977) #†
48,8 (41,6; 57,0)
16,5 (13,6; 18,1) #†
33,1 (28,7; 38,6) #†
13,6 (7,4; 18,4) #†

1871(1415; 2224) †
56,4 (46,8; 55,5)**
17,6 (15,2; 19,9) †
29,9 (25,5; 32,2)** †
4,7 (2,4; 10,4) †

1748(1612;2050) #
54,1 (47,8; 59,1)***
17,6 (14,9; 21,6) #
27,8 (25,1; 30,8)***#
7,7 (3,9; 10,6)***#

0,4 (0,0; 1,5)
96,1 (77,5; 125,4) † #
267,2(240,9; 348,2) #†
92,9 (58,2; 122,4) #†
26,6 (18,6; 37,1) #†
11,0 (7,3; 14,6) #†

0,2 (0,0; 1,7)
83,1 (61,7; 108,2) †
247,6 (183,3; 293,8) †
57,9 (41,4; 77,1)** †
15,0 (10,5; 19,7)** †

0,4 (0,0; 1,3)
81,6 (66,8; 99,8) #
235,9 (185,7; 274,3) #
55,9 (47,1; 64,8)***#
13,7 (11,2; 16,8)***#

28,6 (21,3; 33,7)**
252 (209; 321)**
12,4 (7,5; 15,8)**
0,02 (0,00; 0,23) †

24,9 (19,4; 36,1)***

1,93 (1,13; 2,98) !
3,44 (1,97; 7,41)***
1,17 (0,86; 1,45)
1,62 (1,19; 2,37)
1,59 (1,12; 1,96)
19,03 (13,71; 24,27)
6868(4423;12366)***
537 (215; 1052)

8,0 (5,9; 10,6) !†
18,4 (13,7; 24,6)** †
202 (135; 264)** †
17,1 (14,2; 24,3)**
0,09 (0,02; 0,29) †
1,58 (1,04; 2,42)** †

7,4 (5,7; 9,1) !#
17,6 (14,9; 21,3)***#
187 (138; 146)***#
16,6 (12,4; 23,9)***
0,01 (0,00; 0,15)
1,58 (0,79; 3,09)

4,58 (1,84; 6,68)*
1,31 (0,79; 1,69)
1,56 (0,93; 2,39)
1,40 (0,99; 2,12)
19,45 (13,13; 25,73)
8165(4743;12886)
348 (185; 1528)

2,70 (1,62; 3,48)**!
4,85 (2,62; 8,61)**
1,20 (0,82; 1,62)
1,50 (0,99; 2,01)
1,40 (1,07; 1,74)
16,99 (13,80; 20,46)
8237(5180;12794)**
462 (228; 1036)

30,9 (20,2; 42,6) #†
289 (196; 376) #†
14,8 (12,1; 20,7)*
0,04 (0,00; 0,15) †
2,30 (1,48; 3,43) †
7,00 (3,84; 9,56)*# †
1,36 (1,19; 1,82) #†
1,64 (1,38; 1,98)
1,56 (1,29; 2,09)
18,91(16,24; 25,27) #†
9309(5875;14006) #†
452 (250; 1066)

12,50 (6,21; 17,99)** †
1,16 (1,04; 1,42) †
1,64 (1,48; 2,09)
1,63 (1,32; 1,91)
15,19 (12,34; 22,39) †
14017(8670;21881)** †
482 (281; 701)

9,95 (6,27; 16,93)***#
1,09 (0,98; 1,37) #
1,71 (1,33; 2,22)
1,54 (1,27; 1,92)
16,38 (13,34; 18,83) #
11051(8474;14948)*** #
501 (277; 834)

2139(730;3850)

2951(1618;3944)**

2240(997;4295)***

2596(1784;4936) #†

4557 (3057; 8419)** †

3972 (2683; 5855)***#

533 (348; 819)
167 (90; 222)*

576 (405; 833)**
181 (123; 208)**

535 (399; 828)***
149 (113; 223)***

626 (483; 864) #
218 (169; 291)*

822 (576; 972)**
241 (181; 290)**

822 (554; 1084)***#
225 (185; 284)***

10,9 (8,7; 15,4)
86,9 (42,1; 233,1)*

11,5 (9,2; 15,8)
97,7 (57,3; 170,3)**

11,9 (8,9; 15,5)
82,1 (40,8; 141,0)***

14,1 (11,1; 18,3) #†
148,9 (97,4; 239,7)*

11,9 (9,2; 14,9) †
167,4 (105,4; 282,0)**

11,6 (9,6; 14,1) #
152,9 (106,3; 257,6)***

0,0 (0,0; 0,3)
82,8 (69,5; 116,6)
282,4(226,8;380,1) #
83,8 (61,6; 106,1)
23,2 (16,6; 33,5)
8,6 (6,5; 12,0)
28,2 (21,0; 38,5)
315(192;377)
11,8 (7,1; 15,3)*
0,01 (0,00; 0,07) †
2,12 (1,22; 2,78)

Porcentagem das calorias totais provenientes de alimentos com a adição de sacarose.
*Mann-Withney, comparação entre grupos, dados da 1ª avaliação, p<0,05
**Mann-Withney, comparação entre grupos, dados da 2ª avaliação, p<0,05
***Mann-Withney, comparação entre grupos, dados da 3ª avaliação, p<0,05
Teste de Wilcoxon, diferença intra-grupos, p<0,05. 1ª x 3ª (#), 1ª x 2ª (†), 2ª x 3ª avaliações (!).

307 (206; 439)***
11,1 (6,2; 16,7)***
0,01 (0,00; 0,11)
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Tabela 22. Mediana da freqüência de consumo de porções por dia e intervalo interquartil (P25, P75) de bebidas alcóolicas e grupos de alimentos da dieta habitual dos
grupos controle e intervenção nas três avaliações do estudo. CS Parque Estoril, SJRP, 2002
Grupo Controle (n=25)

.

Grupo Intervenção (n=36)

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

1 ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

0,0 (0,0; 0,3) #

0,0 (0,0; 0,3)

0,0 (0,0; 0,5) #

0,1 (0,0; 0,3)

0,0 (0,0; 0,1)

0,0 (0,0; 0,1)

Grupo de leguminosas

0,1 (0,0; 0,5)

0,1 (0,0; 0,3)

0,0 (0,0; 0,2)

0,1 (0,0; 0,3)

0,2 (0,1; 0,3)

0,1 (0,0; 0,4)

Grupo de cereais/pães/massas

1,6 (1,0; 3,1)

1,7 (1,1; 2,9)

1,5 (1,2; 2,3)

1,9 (1,2; 2,3)

1,5 (1,0; 1,9)

1,6 (1,2; 2,1)

Grupo de frutas em geral

0,5 (0,1; 1,6)*

0,6 (0,2; 1,8)**

0,5 (0,1; 1,3)***

1,1 (0,5; 2,1)* †#

1,7 (0,7; 3,5)** †

1,8 (0,7; 3,0)***#

Grupo de frutas cítricas

0,1 (0,0; 0,8)*

0,1 (0,1; 0,5)**

0,1 (0,0; 0,5)***

0,6 (0,3; 1,0)*

0,6 (0,2; 1,9)**

0,5 (0,1; 1,1)***

Grupo de vegetais em geral

2,1 (1,0; 4,2)

1,9 (1,5; 2,9)**

2,2 (1,3; 4,2)***

2,8 (1,9; 4,6)# †

4,4 (3,1; 5,8)** †

4,5 (3,3; 6,4)***#

Grupo de vegetais verdes escuros

0,5 (0,1; 0,7)

0,5 (0,1; 0,6)**

0,4 (0,2; 0,9)***

0,5 (0,3; 0,7)# †

0,8 (0,3; 1,3)** †

0,8 (0,4; 1,1)***#

Grupo de leite e derivados

1,2 (0,9; 2,0)

1,5 (0,9; 2,5)**

1,6 (0,8; 3,1)

1,6 (1,1; 2,6)# †

2,2 (1,5; 2,7)** †

2,2 (1,3; 3,5) #

Grupo de carnes, ovos e pescados

2,0 (1,5; 2,9)

1,8 (1,7; 2,7)

2,1 (1,4; 2,7)

2,3 (1,6; 2,9) #†

1,9 (1,5; 2,4) †

1,7 (1,1; 2,4) #

Grupo de óleos e gorduras

7,3 (4,1; 10,1) #†

5,9 (3,8; 8,3) †

6,3 (3,3; 8,5)***#

5,7 (3,9; 7,9) #†

5,2 (3,3; 6,6) !†

3,9 (2,9; 5,1)***! #

Grupo de doces e miscelâneas

5,1 (1,9; 8,0) #†

3,2 (1,4; 5,9) †

3,2 (0,9; 5,9) #

3,3 (1,4; 5,1) #†

2,5 (1,2; 4,2) †

1,8 (0,9; 2,9) #

Bebidas alcoólicas

*Mann-Withney, comparação entre grupos, dados da 1ª avaliação, p<0,05
**Mann-Withney, comparação entre grupos, dados da 2ª avaliação, p<0,05
***Mann-Withney, comparação entre grupos, dados da 3ª avaliação, p<0,05

Teste de Wilcoxon, diferença intra-grupos, p<0,05. 1ª x 3ª (#), 1ª x 2ª (†), 2ª x 3ª avaliações (!).
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6.7 Etapa final do estudo (após período de manutenção)

Durante a terceira avaliação, os participantes receberam orientações sobre as
alterações no estado nutricional e estilo de vida observados ao longo do estudo.
Após as análises de composição química do consumo alimentar habitual e
avaliação dos resultados das análises bioquímicas e antropométricas, os participantes
de ambos os grupos que aderiram à terceira avaliação foram escalados para consultas
individuais com um nutricionista.
Para os participantes do grupo intervenção, foram abordados tópicos sobre a
adesão à prescrição dietética, prática de atividades físicas e alterações dos parâmetros
antropométricos e bioquímicos ao longo do estudo. Dos 40 participantes do grupo
intervenção que aderiram a 1 ano de seguimento, 85 % estavam presentes na consulta
após a terceira avaliação. Os indivíduos que ausentaram-se desta consulta receberam
os resultados das análises bioquímicas, antropométricas e do consumo alimentar pelo
correio.
A consulta destinada ao grupo controle consistiu de uma análise dos
parâmetros antropométricos, bioquímicos e consumo alimentar observados ao longo
do estudo, assim como prescrição dietética com lista de substituição dos alimentos
(Anexo H) e estímulo à prática de atividades físicas de lazer e esportes. Dos 31
participantes do grupo controle que completaram 1 ano de seguimento, 90,3 %
compareceram à consulta individualizada com o nutricionista. Os indivíduos que se
ausentaram desta consulta receberam os resultados das análises bioquímicas,
antropométricas e consumo alimentar, assim como a prescrição dietética com lista de
substituição dos alimentos, via correio.
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7. Discussão

O diabetes mellitus é um importante problema de saúde pública no Brasil. A transição
nutricional, caracterizada pelas alterações na estrutura da dieta, prática de atividades físicas e o
conseqüente aumento da prevalência da obesidade, associada a maior perspectiva de vida tem sido
apontados como os principais fatores etiológicos para o incremento na incidência do diabetes tipo 2
no Brasil. 59
O número crescente de indivíduos acometidos por esta doença tem sido associado às rápidas
transformações

demográficas

e

sócio-econômicas

observadas

em

vários

países

em

desenvolvimento, como por exemplo China e Cingapura.86, 87 A grande variação da prevalência do
diabetes em diferentes nações tem sido atribuída a uma combinação de diferenças genéticas e
fatores ambientais, como dieta, obesidade, sedentarismo e desenvolvimento intra-uterino.19
A Organização Mundial da Saúde41 alerta sobre a epidemia global da obesidade e enfatiza a
necessidade de implementação de programas para o controle do excesso de peso, assim como
adoção de medidas eficazes na manutenção do peso saudável. Um estudo realizado por Monteiro et
al88 aponta um maior impacto do excesso de peso nas classes sociais menos favorecidas no Brasil.
Portanto, programas de intervenção direcionados ao controle de peso e prevenção primária de
doenças crônicas dirigidos a esta população devem ser prioritários para a possível elaboração de
políticas de saúde no Brasil.
Ensaios clínicos aleatorizados recentes, como o Diabetes Prevention Program65 e o Finnish
Diabetes Study Group66, demonstraram a eficácia de programas de prevenção primária do diabetes
tipo 2 através da intervenção no estilo de vida. Ambos estudos observaram uma redução da
incidência do diabetes em indivíduos com alterações na homeostase glicêmica. Entretanto, a
estrutura e recursos empregados nestes estudos não se adequariam a realidade da saúde pública
brasileira.
O único estudo de prevenção de diabetes conduzido em país em desenvolvimento que temos
conhecimento foi o Da Qing and Diabetes Study21. Seus resultados demonstraram que a intervenção
no estilo de vida foi eficaz na redução da incidência do diabetes tipo 2 em adultos com tolerância à
glicose diminuída. Entretanto, diferenças sócio-econômicas e culturais podem influenciar nos
desfechos de programas de prevenção de diabetes, sendo necessário testar sua eficácia em diferentes
populações.
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A maioria dos estudos de prevenção do diabetes possuem como população alvo os
indivíduos com alterações da homeostase glicêmica, cujo impacto das medidas de intervenção
poderá ser limitado.55 Conforme a Organização Mundial da Saúde em seu relatório sobre dieta,
nutrição e prevenção de doenças crônicas89, a maior esperança da real prevenção primária do
diabetes tipo 2 não está na identificação de indivíduos com tolerância à glicose diminuída, mas na
implementação de programas de intervenção de estilo de vida dirigidos a população em risco para o
desenvolvimento do diabetes.
No Brasil, não identificamos estudos sobre impacto de programas de prevenção primária de
diabetes tipo 2. A avaliação do impacto de programas de intervenção adaptados às condições usuais
de unidades básicas de saúde e de baixo custo, assim como a avaliação da manutenção das medidas
adotadas após a interrupção do tratamento são imprescindíveis para a elaboração de políticas de
saúde no país.
No presente estudo avaliamos o impacto de intervenção intensiva para mudança de hábitos
alimentares e de estilo de vida após 6 meses e a manutenção destas medidas após a interrupção do
tratamento. O programa de intervenção foi adaptado às condições usuais de unidades básicas de
saúde, onde pudemos observar a viabilidade do programa em serviços públicos de saúde. O período
de acompanhamento de 1 ano permitiu-nos avaliar as alterações nos fatores de risco para o diabetes
tipo 2 e doenças cardiovasculares em indivíduos adultos, entretanto a observação do impacto das
medidas sobre a incidência de doenças crônicas exigiria um período maior de acompanhamento.
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7.1 Seguimento do estudo

As dificuldades enfrentadas por ensaios clínicos na adesão ao seguimento do estudo há
muito são relatadas. Estima-se que apenas um terço dos indivíduos sigam corretamente as
orientações dos profissionais de saúde para mudanças de estilo de vida.90
Em nosso estudo, obtivemos uma participação de aproximadamente 80% dos voluntários na
segunda avaliação (após 6 meses) e 60% na terceira avaliação do estudo (após 1 ano). Dos 104
voluntários elegíveis, 61 (58%) participaram das três avaliações do estudo. O principal motivo de
perda relatado estava relacionado aos horários de trabalho dos participantes. Esta adesão foi
semelhante ao observado em estudos prévios para a prevenção do diabetes tipo 2.20, 63
A adesão do grupo intervenção a todas as consultas com nutricionista (74,5%) também foi
semelhante ao observado no estudo de Wing et al. 63 Entretanto, houve uma baixa adesão nas
palestras em grupo, o que poderia ser atribuído à menor disponibilidade de horários desta atividade.
As dificuldades na promoção da alteração e manutenção do estilo de vida e consumo
alimentar na população é apontada como um dos principais obstáculos em ensaios clínicos. Sugerese que apesar da aderência a curto prazo, quando os indivíduos são expostos a pressões sociais e
ambientais do cotidiano estes tendem a retomar os antigos hábitos de vida.91 Em nosso estudo, as
principais dificuldades relatadas para a adesão à dieta nos períodos de intervenção e manutenção do
estudo pelo grupo intervenção estavam relacionadas a problemas de saúde mental, como depressão,
ansiedade e compulsão alimentar.
No presente estudo, discutiremos os principais desfechos observados nos grupos
experimentais entre os participantes que aderiram às três avaliações do estudo (n=61, 25 do grupo
controle e 36 do grupo intervenção).
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7.2 Principais desfechos do estudo

7.2.1 Indicadores antropométricos e de composição corporal

O risco de desenvolver o diabetes está diretamente associado ao índice de massa corporal
(IMC) e ao ganho de peso na vida adulta.9 Estudos de prevenção do diabetes tipo 2 sugerem que
mudanças de estilo de vida, relacionadas principalmente ao emagrecimento, à melhora da qualidade
da dieta e à prática de atividade física, podem reduzir a incidência e/ou retardo do aparecimento do
DM tipo 2.20, 21, 65, 66
No presente estudo, a redução de peso observada no grupo intervenção foi 8,9 vezes
superior ao grupo controle após o período de intervenção (6 meses) e 4,5 vezes após o período de
manutenção do estudo (1 ano). Em relação ao índice de massa corporal, o grupo intervenção
apresentou uma redução 9 e 3 vezes superior ao observado no grupo controle após os períodos de
intervenção e manutenção do estudo, respectivamente (Tabela 19).
Conforme Tuomilehto et al66, uma redução de 3-4 Kg no período de 4 anos em indivíduos
com excesso de peso e tolerância à glicose diminuída, pode reduzir em 58% as chances de se
desenvolver o diabetes. Em nosso estudo, observou-se uma redução média de peso de 3,5% (2,7
Kg) após o período de intervenção e 3,8% (2,9 Kg) após o período de manutenção.
Conforme Willett et al 9, uma perda de peso de 5-10% em indivíduos obesos pode reduzir
significativamente a pressão arterial, níveis séricos de lipídeos e tolerância à glicose diminuída,
prevenindo ou retardando o aparecimento do diabetes. Entretanto, observamos que apenas 10 (28%)
voluntários do grupo intervenção atingiram uma perda de peso acima de 5% após o período de
intervenção e 13 (36%) após o período de manutenção. No grupo controle, observamos que apenas
1 (4%) indivíduo perdeu acima de 5% do peso após 6 meses e 3 (12%) voluntários após 1 ano de
estudo.
O acúmulo de gordura na região abdominal, aferida através da circunferência da cintura e
razão cintura/quadril, parece estar mais fortemente associada ao diabetes do que a outros padrões de
obesidade.8, 89 Em nipo-brasileiros, a obesidade central representa um fator de risco importante para
o desenvolvimento de doenças interligadas a resistência à insulina e síndrome metabólica.92 No
presente estudo, o grupo intervenção apresentou uma redução da circunferência da cintura e razão
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cintura/quadril após os períodos de intervenção e manutenção do estudo e no grupo controle houve
uma tendência ao incremento destes parâmetros (Tabela 19).

7.2.2 Pressão arterial

A necessidade de controle da pressão arterial em indivíduos hipertensos, assim como
sua prevenção em população com sobrepeso há muito vem sendo enfatizada com o objetivo de
reduzir-se os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.93
No presente estudo observamos uma redução média da pressão arterial sistólica em
torno de 4% no grupo intervenção após 1 ano de estudo, o que poderia ser atribuído ao
controle de peso, substituição de açúcares simples por carboidratos complexos, redução do
consumo de gorduras e ingestão adequada de frutas, verduras e legumes, observados pelo
grupo intervenção após os períodos de intervenção e manutenção do estudo que, conforme o
Consenso Nacional de Hipertensão94 e Sociedade Britânica de Hipertensão95, seriam medidas
efetivas no controle da pressão arterial.
Por outro lado, no grupo controle observou-se um incremento da pressão arterial
diastólica médio de 5% após o período de manutenção (na terceira avaliação, quando
comparado à segunda avaliação) e um aumento da média da pressão arterial sistólica em torno
de 7% após o período de intervenção, quando comparados ao princípio do estudo (Tabela 19).
Apesar de algumas alterações favoráveis no consumo alimentar deste grupo, como a redução
do consumo das calorias provenientes dos lipídeos e doces, observamos que estes indivíduos
mantiveram o baixo consumo de frutas, verduras e legumes associados ao excesso de peso e
baixo nível de atividades físicas, que poderiam ser atribuídos ao incremento da pressão arterial
neste grupo.94, 95 Estes dados indicam a necessidade de orientação nutricional individualizada
em indivíduos com sobrepeso para a prevenção da hipertensão arterial nesta população.

7.2.3 Indicadores bioquímicos

Os níveis plasmáticos de colesterol constituem um importante fator de risco para as doenças
cardiovasculares e sugere-se que um período de 6 meses de intervenção nutricional direcionados a
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indivíduos com hipercolesterolemia podem resultar numa redução de mais de 10% dos lipídeos
séricos.81
Em recente meta-análise sobre a eficácia de intervenções nutricionais para a redução do
colesterol em populações em condições habituais de vida, Tang et al96 concluiu que as orientações
nutricionais individualizadas possuem uma modesta eficácia no impacto da redução do colesterol
total (aproximadamente 5,5% em 1 ano). Conforme os autores, a falta de adesão à dieta pela
comunidade seria o principal fator determinante do baixo impacto destes programas. Em nosso
estudo, observamos uma redução de colesterol total de 12% e 11% após os períodos de intervenção
(6 meses) e manutenção do estudo (1 ano), respectivamente (Tabela 20), o qual poderá ser
responsável pela redução em 30 a 50% do risco de doenças isquêmicas do coração, caso haja
manutenção a longo prazo.97 No presente estudo, cujas medidas foram adaptadas às condições
usuais de unidades básicas de saúde, a redução do colesterol total foi superior ao observado em
programas prévios de prevenção do diabetes tipo 2 como o estudo de Wing e colaboradores63 e o
Finnish Diabetes Study Group66 que contavam com estrutura e recursos superiores ao nosso.
A orientação nutricional individualizada também mostrou-se eficaz na redução do LDL
colesterol após os períodos de intervenção e manutenção do estudo, com uma redução média de
15% no grupo intervenção (Tabela 20). Ao compararmos nossos dados com e estudo de Wing e
colaboradores63, estudo de intervenção de estilo de vida para a prevenção primária de diabetes tipo
2 conduzido nos Estados Unidos, observamos que apesar de termos atingido uma menor perda de
peso e menor redução da razão cintura/quadril no grupo intervenção, em nosso estudo as alterações
de colesterol total e LDL colesterol foram mais acentuadas do que as observadas nos grupos dieta
(9% e 5% do colesterol total; 10% e 3% de LDL colesterol), dieta e exercício (6% e 6% no
colesterol total; 4% e 4% no LDL colesterol) ou exercício (2% e 7% no colesterol total; 1% e 5% no
LDL colesterol) após 6 meses e 1 ano, respectivamente.
Conforme Tang et al96, estudos de intervenção dietética que visem a redução do consumo
dos lipídeos totais tendem a reduzir os níveis de HDL colesterol. Esta tendência é verificada em
menor amplitude em estudos que enfatizem a substituição das gorduras saturadas por gorduras
insaturadas. Em nosso estudo não houve alteração na concentração plasmática de HDL colesterol
(Tabela 20), o que poderia ser atribuído ao incentivo ao consumo de ácidos graxos
monoinsaturados no programa de intervenção do presente estudo.
A redução de triglicérides (9%) observada após o período de intervenção não se manteve
após 1 ano (período de manutenção), o que poderia ser atribuído ao aumento do consumo de
carboidratos pelos participantes do grupo intervenção no período de manutenção do estudo.44
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Os níveis plasmáticos de homocisteína tem sido apontados como um importante fator de
risco de doenças cardiovasculares.50 Após os períodos de intervenção e manutenção do presente
estudo, observou-se que em ambos os grupos experimentais houve uma redução da média de
homocisteína de 24 e 19% no grupo controle e 16 e 20% no grupo intervenção. No grupo
intervenção esta alteração ocorreu provavelmente devido à redução de peso, alteração do consumo
alimentar habitual e aumento da prática de atividades físicas após os períodos de intervenção e
manutenção do estudo.51,
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No grupo controle, as alterações de estilo de vida não foram

estatísticamente significantes, entretanto a redução da homocisteína poderia ser atribuída à
tendência ao aumento da freqüência de consumo de vegetais em geral, vitamina B6, redução do
consumo de gorduras saturadas e na proporção de fumantes observadas após os períodos de
intervenção e manutenção do estudo, os quais são descritos como fatores protetores para a
hiperhomocisteinemia.51,
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Entretanto, no presente estudo não observamos um incremento no

consumo de ácido fólico, o qual tem sido associado à redução dos níveis de homocisteína.98
Os participantes do grupo intervenção que aderiram às três avaliações do estudo
apresentaram uma redução percentual de 15% e 8% da glicemia após sobrecarga de glicose após os
períodos de intervenção e manutenção, respectivamente (Tabela 20). A redução da glicemia de
jejum (5%) após o período de intervenção foi superior ao observado por Wing et al63 no grupo dieta
(3%) e dieta associada à prática de exercícios (3%). Entretanto, a redução da glicemia plasmática de
jejum não se manteve após 1 ano em nosso estudo.
Alguns autores discutem qual o prazo necessário para se avaliar o impacto da alteração do
consumo alimentar sobre fatores de risco cardiovasculares. Um estudo conduzido em índios
americanos demonstrou que em apenas 5 semanas de alteração do consumo alimentar observou-se
alteração do perfil lipídico e peso dos indivíduos, entretanto a alteração de outros fatores de risco
para doenças cardiovasculares e diabetes não foram identificadas, sugerindo-se que estes outros
indicadores necessitariam de um maior tempo de exposição para detectar-se as alterações.99
Em ambos os grupos experimentais observamos uma redução do número de participantes
classificados como portadores de glicemia de jejum alterada e tolerância à glicose diminuída após
os períodos de intervenção e manutenção do estudo (Tabela 20). Entretanto, o tamanho de nossa
amostra limita interpretações neste sentido.
Os níveis de ácido úrico tem sido relacionados ao risco de desenvolvimento de doenças
cardiovasculares. No presente estudo observamos uma redução de 9% e 3% de ácido úrico no grupo
intervenção após 6 meses e 1 ano (Tabela 20).
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7.2.4 Indicadores do consumo alimentar habitual

A associação/efeito da qualidade da alimentação no risco de desenvolver o diabetes e outras
doenças crônicas vem sendo fundamentado por diversas pesquisas30, 31, 32, 46, 48, 49, 58, 70 Entretanto, o
impacto da alimentação equilibrada sobre a saúde somente é possível quando há a manutenção das
alterações a longo prazo. No presente estudo, observamos que o programa de intervenção
nutricional foi capaz de promover alterações favoráveis no consumo alimentar habitual após os
períodos de intervenção (6 meses) e manutenção (1 ano) do estudo.
Estudos prévios para a prevenção primária de diabetes tipo 2 não analisaram a contribuição
relativa da alteração do consumo alimentar e aumento da prática de atividades físicas no risco de
desenvolver diabetes. Tais estudos, priorizaram a avaliação da proporção de indivíduos que
atingiram as metas estabelecidas pelos programas, dificultando comparações com nossos dados.
66
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O Da Qing IGT and Diabetes Study21 avaliou o impacto da intervenção no estilo de vida no

consumo alimentar habitual, entretanto o instrumento utilizado (recordatório alimentar de 72 horas)
não foi capaz de medir alterações no consumo alimentar antes e após o período de intervenção do
estudo.
Nossos dados demonstraram que o programa de intervenção nutricional foi efetivo na
alteração dos hábitos alimentares após os períodos de intervenção e manutenção do estudo, não
concordando com os achados de Bourn et al20 que concluíram que o aconselhamento nutricional em
indivíduos com tolerância à glicose diminuída e diabetes não foi eficaz na alteração do consumo
alimentar habitual da população estudada.
A qualidade dos lipídeos possui um papel importante no risco de desenvolvimento do
diabetes. Estudos prospectivos demonstram correlação positiva entre consumo de gorduras
saturadas e os níveis de glicemia31, maior risco de progressão de tolerância à glicose diminuída para
o diabetes36 e uma correlação negativa com o consumo de ácidos graxos ω-3.37
No Brasil, um estudo realizado na comunidade nipo-brasileira de Bauru verificou um maior
consumo de calorias provenientes dos lipídeos em relação aos hábitos da população do Japão.100
Nesta população nipo-brasileira, a prevalência do diabetes tipo 2, tolerância à glicose diminuída e
glicemia de jejum alterada vem aumentando vertiginosamente nos últimos anos, demonstrando o
impacto de condições ambientais, interagindo com uma provável susceptibilidade genética, sobre os
riscos de desenvolver alterações no metabolismo da glicose.101
Em nosso programa de intervenção nutricional priorizamos a qualidade dos lipídeos
consumidos, objetivando um redução das gorduras saturadas e um incremento dos ácidos graxos
monoinsaturados e poliinsaturados, assim como uma redução do consumo de colesterol diário.
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No presente estudo, observamos que após os períodos de intervenção e manutenção, o grupo
intervenção reduziu a proporção de calorias provenientes dos lipídeos (4 a 6 %), gordura total da
dieta (30%), colesterol da dieta (30%), gordura saturada (40%), ácido graxo oléico (30 a 40%) e
ácido graxo linoléico (14 a 23%), assim como a freqüência do consumo de óleos e gorduras (16 a
28%) e carnes (14 a 25%), dados demonstrados nas Tabelas 21 e 22. Esta tendência foi observada
no grupo controle apenas na freqüência de consumo de óleos e gorduras, sendo que neste grupo
houve um aumento da porcentagem das calorias provenientes dos lipídeos (3%) após o período de
intervenção, sendo observado uma tendência ao incremento do consumo de ácido graxo linoléico e
gorduras saturadas após 1 ano (Tabelas 21 e 22).
Ao compararmos nossos dados com outros estudos, observamos que a redução das calorias
provenientes das gorduras no grupo intervenção foi semelhante ao observado pelo estudo de
Auslander et al68 (3,8% em 3 meses) e superior ao observado nos estudos de Sassaki et al69 (13,2%)
e Wing et al
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(8,6% no grupo dieta e 11,3% no grupo dieta e exercícios) após 6 meses de

intervenção. Em relação ao consumo de gorduras saturadas e colesterol dietéticos, observamos que
no presente estudo a redução do consumo foi superior ao observado no estudo conduzido no Japão69
após os períodos de intervenção (21% e 5%, respectivamente) e manutenção (17% e 2,2%,
respectivamente). Entretanto, a redução do consumo de ácidos graxos monoinsaturados em nosso
estudo também foi superior ao observado no ensaio clínico conduzido no Japão.69
Quanto ao consumo de gorduras saturadas, após os períodos de intervenção e manutenção
do estudo observamos um aumento de 30% na proporção de indivíduos do grupo intervenção que
relataram um consumo máximo de 10% das calorias totais provenientes das gorduras saturadas. No
grupo controle, houve uma redução de 20% dos indivíduos que seguiram esta orientação. Ao
compararmos nossos dados com o Finnish Diabetes Study Group66 , observamos que em nosso
estudo a proporção de indivíduos que aderiram ao consumo máximo de 10% das calorias totais
provenientes de gorduras saturadas no grupo intervenção (97,2%) foi bem superior ao observado
pelo estudo finlandês (25%). Entretanto, desconhecemos o consumo habitual de gorduras saturadas
no início do estudo de Tuomilehto e colaboradores.
Apesar da redução do consumo de ácidos graxos monoinsaturados apontado na avaliação da
composição da dieta habitual no grupo intervenção, observamos um aumento na proporção de
indivíduos que aderiram a orientação do consumo de azeite para temperar as saladas em 41,2% e
35,8% após as fases de intervenção e manutenção do estudo, respectivamente. No grupo controle,
observamos uma redução em 4% na proporção de indivíduos que relataram este hábito após o
período de intervenção (dados não demonstrados).
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Conforme a OMS89, as principais fontes de ácidos graxos monoinsaturados da dieta
“ocidental” são as carnes e leite/derivados ricos em gordura. Portanto, nossa meta de melhorar a
qualidade dos lipídeos consumidos foi atingida, pois o programa de intervenção foi efetivo na
redução do consumo de gorduras totais, gorduras saturadas e colesterol, que são reconhecidamente
um fator de risco para redução da sensibilidade à insulina33, 34, 35, 102, tolerância à glicose diminuída
e diabetes tipo 2.32, 103 A redução do consumo de ácidos graxos monoinsaturados da dieta pode ser
atribuída à redução do consumo do grupo de carnes nas distintas fases do estudo, pois observamos
um aumento na proporção de indivíduos do grupo intervenção que relataram o hábito de consumir
azeite no tempero de saladas após os períodos de intervenção e manutenção do estudo.
Quanto ao consumo de carnes, após os períodos de intervenção e manutenção do estudo
observamos em ambos os grupos experimentais um aumento na proporção de indivíduos que
seguiram as orientações do consumo máximo de 2 porções diárias. Após 1 ano do estudo, 60% dos
participantes dos grupos controle e intervenção relataram evitar o consumo excessivo de carnes.
O consumo de leite e derivados tem gerado polêmicas no meio científico. O cálcio é um
mineral fundamental para a manutenção da saúde óssea e prevenção de algumas doenças na vida
adulta, principalmente entre mulheres.104,
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Entretanto, alguns autores discutem se seu consumo

seria saudável, já que os laticínios pobres em gordura são pouco aceitos pela população. Sugere-se
também que o baixo consumo de laticínios na dieta tradicional mediterrânea provavelmente estaria
associado ao baixo índice de doenças crônicas observado nesta população.106 Por outro lado, alguns
autores observaram indicativos de que o consumo de laticínios estaria inversamente associado ao
risco de doenças cardiovasculares e diabetes, sugerindo um fator protetor no consumo de cálcio na
resistência à insulina.107 Nosso estudo demonstrou um aumento na freqüência de consumo de leite e
derivados pelo grupo intervenção, que refletiu no consumo de cálcio dietético em 31% após 1 ano,
superior ao observado por Sassaki et al69 (16%) no mesmo período (Tabelas 21 e 22). No entanto,
observou-se no mesmo grupo uma redução do colesterol da dieta, gordura total e gorduras
saturadas, assim como uma redução importante nos níveis séricos de colesterol total e LDL
colesterol. Nossos dados indicam que uma dieta pobre em gorduras saturadas poderá fornecer a
quantidade necessária de cálcio através do estímulo de consumo de laticínios pobres em gordura,
concordando com estudo prévio realizado na Nova Zelândia.108
Quanto ao consumo de leite, após os períodos de intervenção e manutenção do estudo,
observamos um incremento de 30% na proporção de indivíduos do grupo intervenção que relataram
o consumo mínimo de 2 porções diárias. No grupo controle, este aumento de foi 20% após o
período de intervenção e 10% após o período de manutenção do estudo.
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O consumo generoso de frutas (2-4 porções ao dia), cereais integrais (6-11
porções ao dia), verduras e legumes (5 porções ao dia) tem sido apontado como um fator
protetor para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas.70 Em nosso estudo, o
grupo intervenção foi incentivado ao consumo mínimo de 15 g de fibras ao dia, através da
maior ingestão de frutas, verduras, legumes e cereais integrais.
Quanto ao consumo de vegetais e frutas, observamos um aumento de aproximadamente 26%
na proporção de indivíduos que atingiram as metas de consumo mínimo de 5 porções de
vegetais/dia e 2 frutas/dia no grupo intervenção após o período de intervenção e manutenção do
estudo. Quanto ao consumo de fibras, observamos um aumento de 20% na proporção de indivíduos
do grupo intervenção que seguiram a orientação do consumo mínimo de 15 g de fibras ao dia. Após
1 ano do estudo, apesar de não observarmos diferenças estatísticas entre os grupos controle e
intervenção, observamos que a proporção de indivíduos do grupo intervenção que atingiram a meta
do consumo de fibras (55%) foi duas vezes superior ao observado pelo Finnish Diabetes Study
Group66 (25%).
O programa de intervenção foi eficaz no incremento do consumo de fibra total da
dieta (média superior a 15 g ao dia), fibra de frutas e vegetais, fibra de leguminosas,
freqüência de consumo de consumo de vegetais em geral (média de consumo de 5
porções ao dia), vegetais verde escuros (média de 0,9 porções ao dia), frutas em geral
(média de 2,2 frutas ao dia) após 1 ano de estudo. Entretanto, o maior consumo de fibra
de leguminosas não se manteve na terceira avaliação (Tabelas 21 e 22). No grupo que
não recebeu orientações nutricionais individualizadas, observamos um aumento de fibra
total da dieta após o período de intervenção, entretanto esta diferença não se manteve
após 1 ano (Tabelas 21 e 22). Portanto, observamos que o programa de intervenção foi
capaz de incrementar o consumo de fibras, frutas, verduras e legumes após 1 ano de
estudo que são reconhecidamente fatores protetores de doenças crônicas. 32, 39, 48, 49
Ao compararmos nossos dados com o estudo de Sassaki et al 69, observamos que o
aumento no consumo de fibras em nosso estudo (15,5%) foi duas vezes superior ao
observado no estudo japonês (8,7%) após 6 meses de intervenção nutricional.
A correlação positiva entre o consumo de alimentos com elevado índice glicêmico e o risco
de desenvolver o diabetes há muito vem sendo descrita.30 Portanto, o consumo de doces e
miscelâneas foi desencorajado durante as orientações nutricionais. Em ambos os grupo
experimentais, observamos uma redução das calorias provenientes dos doces e uma redução da
freqüência de consumo destes alimentos (Tabelas 21 e 22).
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Algumas evidências sugerem um fator protetor do consumo moderado de bebidas alcoólicas
na prevenção do diabetes109 e de arterosclerose entre indivíduos diabéticos.110 Em nosso estudo
observamos um aumento do consumo de bebidas alcoólicas apenas no grupo controle (Tabela 22).
Esclarecemos que o aumento do consumo de bebidas alcoólicas não foi incentivado no programa de
aconselhamento nutricional.
O programa de intervenção também demonstrou-se eficaz em aumentar o aporte de algumas
vitaminas após o períodos de intervenção e manutenção do estudo, como vitamina A e β-caroteno,
cujo consumo tem sido associado à redução dos riscos de desenvolvimento do diabetes.111
Entretanto, houve uma redução do consumo de vitamina B1, niacina e ferro após 1 ano do estudo
(Tabela 21). Ressaltamos que as carnes, vísceras e gema de ovo são importantes fontes destas
vitaminas e ferro, portanto a redução do aporte destes nutrientes deu-se, provavelmente, devido à
restrição destes alimentos na dieta alimentar. O consumo médio de vitamina B1 e niacina no final
do estudo atendiam às recomendações para a população adulta, porém o consumo de ferro foi
inferior ao recomendado para mulheres em idade fértil.
Estudos recentes sobre padrões alimentares têm demonstrado que o consumo habitual da
dieta “ocidental” – caracterizada por uma alta ingestão de carnes vermelhas, produtos lácteos
integrais, bebidas adocicadas, açúcares e sobremesas está diretamente relacionado ao risco de
desenvolver obesidade, doenças cardiovasculares46 e diabetes.58 Em contrapartida, um padrão
alimentar mais saudável – rico em frutas, verduras, legumes e peixes, associado ao consumo
infreqüente de frituras e embutidos, demonstrou ser um fator protetor para o desenvolvimento de
tolerância à glicose diminuída e da síndrome metabólica.40 Nossos dados sugerem que caso os
indivíduos mantenham as alterações dietéticas detectadas, estes terão um menor risco de
desenvolverem síndrome metabólica, tolerância à glicose diminuída, diabetes e doenças
cardiovasculares.

7.2.5 Prática de atividades físicas

O sedentarismo tem sido apontado como um importante fator de risco para a obesidade16,
diabetes17, 26 e doenças cardiovasculares.27
A prática de atividades físicas moderadas, no mínimo 30 minutos ao dia, tem sido
recomendado para a prevenção de doenças crônicas na população adulta.112
Em nosso estudo, observou-se um aumento médio de 50 a 60 minutos por semana na prática
de caminhada no grupo intervenção após os períodos de intervenção (6 meses) e manutenção (1
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ano), respectivamente, quando comparado ao princípio do estudo (Tabela 18). A média da prática
desta atividade relatada pelo grupo intervenção (170 minutos/semana ou 25 minutos/dia) superou as
metas de alguns programas para a prevenção do diabetes.65,
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Alguns autores sugerem que esta

carga de atividade semanal possui efeitos positivos na ação da insulina22, redução da incidência de
doenças cardiovasculares em mulheres113 e de diabetes21 e no controle glicêmico entre indivíduos
com diabetes.114
No grupo controle houve uma redução do tempo gasto com a prática de jardinagem e uma
tendência ao aumento da prática de caminhada na terceira avaliação, quando comparada aos dados
do princípio do estudo (Tabela 18).
Após os períodos de intervenção e manutenção do estudo, observamos um aumento de 22%
na proporção de indivíduos do grupo intervenção que praticavam pelo menos 30 minutos de
atividades físicas diariamente. No grupo controle, apesar de um aumento de 12% dos indivíduos
que relataram a adesão da prática mínima de atividades físicas, após 1 ano não observamos a
manutenção desta alteração do estilo de vida. Entretanto, ao compararmos nosso dados com o
Finnish Diabetes Study Group66 que contou com a participação de professores de educação física na
prescrição individualizada de atividades físicas, observamos que a proporção de indivíduos do
grupo intervenção que aderiram à prática de atividades físicas neste estudo (86%) foi superior ao
observado na adesão de nosso estudo (44,4%), demonstrando a importância da equipe
multidisciplinar em estudos de prevenção do diabetes.

8. Conclusão

No presente estudo observamos a viabilidade da implementação de programas
de prevenção do diabetes mellitus tipo 2 em unidades básicas de saúde, cujo impacto
da intervenção nutricional mostrou-se efetivo na alteração do consumo alimentar,
controle de peso, perfil bioquímico e prática de atividades físicas em adultos com
sobrepeso após os períodos de intervenção e manutenção, melhorando o perfil de
saúde dos indivíduos em risco para o desenvolvimento de doenças crônicas. Não
identificamos programas semelhantes no Brasil.
No princípio do estudo, observamos nesta população, um hábito de consumo
alimentar hipercalórico, hiperlipídico (acima de 30% das calorias totais), rico em
gorduras saturadas, com alta freqüência do consumo de carnes, grupo de
óleos/gorduras e doces. Por outro lado, o consumo de fibras, frutas, verduras e
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leite/derivados estavam abaixo das recomendações para indivíduos adultos. O padrão
alimentar relatado pelos voluntários do estudo era característico da dieta “ocidental”,
que representa um fator de risco independente para o desenvolvimento da obesidade,
doenças cardiovasculares e diabetes.
O programa de intervenção mostrou-se efetivo na redução do consumo de
calorias, gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol, freqüência de carnes,
óleos/gorduras e doces após os períodos de intervenção e manutenção do estudo.
Além disso, observamos um incremento no consumo de fibra total da dieta, fibras de
frutas e vegetais, ß-caroteno, vitamina A, cálcio, freqüência de consumo de frutas em
geral, vegetais em geral, vegetais verde escuros e leite/derivados após os períodos de
intervenção e manutenção do estudo. As alterações observadas são reconhecidamente
fatores protetores para o desenvolvimento da tolerância à glicose diminuída e
síndrome metabólica. Apesar da redução no consumo de ácidos graxos
monoinsaturados da dieta, que pode ser atribuída à redução no consumo de carnes,
observamos que o programa de intervenção atingiu o objetivo do aumento de
consumo de azeite de oliva, rico em ácidos graxos monoinsaturados, no tempero de
saladas. Entretanto, parte dos participantes relataram dificuldades em adquirir o
azeite de oliva extra virgem devido ao alto preço deste produto, portanto sugerimos
que outras fontes deste nutriente, como abacate sem adição de açúcar, sejam
incluídas no plano alimentar de programas de intervenção.
Observamos uma redução do consumo de ferro, B1 e niacina provavelmente
devido à restrição de carnes no plano alimentar, sugerindo-se a necessidade de
incrementar outras fontes destes nutrientes na dieta, como vegetais verde escuros
associados a fontes de vitamina C, cereais integrais e amendoim sem adição de sal,
em programas de aconselhamento nutricional.
Quanto ao estilo de vida, observamos que o programa de intervenção foi
efetivo no incremento da prática de caminhadas atingindo a meta recomendada pela
OMS para a prevenção de doenças crônicas. No princípio do estudo esta população
apresentou baixa freqüência da prática de exercícios físicos, esportes ou caminhadas,
sendo que o tempo gasto em atividades físicas era representado principalmente por
trabalhos domésticos, o que pode ser atribuído a composição de nossa amostra de
80% de mulheres, sendo em sua maioria “do lar”. Por outro lado, reconhecemos que
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a prescrição individualizada da prática de atividades físicas possui eficácia superior
ao aconselhamento para aumento do gasto energético, enfatizando a necessidade de
equipe multidisciplinar em programas de prevenção de diabetes.
Quanto ao tabagismo, observamos que apenas uma pequena proporção de
indivíduos relataram o hábito de fumar no princípio do estudo. Entretanto, uma
maior proporção de indivíduos do grupo controle abandonaram o hábito após os
períodos de intervenção e manutenção do estudo. Relatamos que no programa de
intervenção não houve atividades voltadas ao abandono da prática do tabagismo.
Portanto, sugerimos que os programas de aconselhamento nutricional estejam
associados a outros programas direcionados ao incentivo do abandono no hábito de
fumar.
Observamos que o programa de intervenção foi efetivo na redução do peso
corporal durante o período de orientação nutricional individualizada (6 meses) e após
o período de manutenção do estudo (1 ano), quando o programa de intervenção foi
interrompido. Nossos dados demonstraram que os indivíduos que participaram do
programa de intervenção foram capazes de manter a redução de peso após 1 ano.
Quanto aos indicadores bioquímicos, no princípio do estudo observamos uma
pequena proporção de indivíduos com tolerância à glicose diminuída e glicemia de
jejum alterada. A média de colesterol total, LDL colesterol e ácido úrico estavam
acima do recomendado para esta população. O programa de intervenção demonstrou
um impacto bastante positivo na alteração do LDL colesterol, colesterol total, ácido
úrico, glicemia 2hs após sobrecarga de glicose e homocisteína após os períodos de
intervenção e manutenção do estudo. As reduções de valores de triglicérides e
glicemia de jejum observadas após 6 meses (período de intervenção) não se
mantiveram após 1 ano (período de manutenção, durante a terceira avaliação). Ao
contrário de alguns estudos de intervenção nutricional para a redução de colesterol,
no presente estudo não observamos uma redução do HDL colesterol após os períodos
de intervenção e manutenção do estudo, indicando que a dieta utilizada foi capaz de
reduzir o colesterol total e LDL colesterol mantendo os níveis de HDL colesterol.
Os principais motivos de perdas relatados ao longo do estudo estavam
relacionados a dificuldades com o horário de trabalho dos participantes sugerindo
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que os programas de intervenção devem oferecer uma maior flexibilidade de horários
para a realização dos exames clínicos, bioquímicos e antropométricos.
As principais dificuldades para a adesão à dieta pelo grupo intervenção
estavam relacionadas à problemas de saúde mental – depressão, ansiedade e
compulsão alimentar, sugerindo a necessidade de acompanhamento multidisciplinar
no estímulo às alterações de estilo de vida.
O presente estudo demonstrou que o programa de aconselhamento nutricional
foi eficaz na alteração do consumo alimentar da população, melhorando a qualidade
da dieta consumida, perfil lipídico e peso corporal dos indivíduos, melhorando seu
perfil de saúde e qualidade de vida. Além disso, observamos que após a interrupção
do aconselhamento nutricional os indivíduos mantiveram as alterações do estilo de
vida adotadas durante o período de intervenção intensiva.
Concluimos também que o atendimento nutricional individualizado possui
eficácia superior à rotina assistencial, que geralmente é a única forma de orientação
nutricional fornecidas à população em unidades básicas de saúde.
Nosso estudo, que foi adaptado às condições usuais de unidades básicas de
saúde, demonstrou a viabilidade da implementação de programas de prevenção
primária de doenças crônicas em serviços públicos de saúde.
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