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RESUMO 

 

 

Collese TS. Efeito do consumo de frutas, legumes e verduras na saúde cardiovascular em 

adolescentes: uma revisão sistemática. [Dissertação] São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2016. 

Introdução: O consumo de frutas, legumes e verduras é pouco frequente entre os adolescentes, 

e o possível efeito deste consumo na saúde cardiovascular durante esta faixa etária é indefinido. 
Objetivo: Verificar se existe associação entre o consumo de frutas, legumes e verduras e 

indicadores de risco cardiovascular em adolescentes (obesidade abdominal, hiperglicemia, 

hipertrigliceridemia, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, e síndrome metabólica). 
Métodos: Registrou-se esta revisão sistemática no PROSPERO (CRD42013004818) para 

realizar uma revisão sistemática em seis bases de dados eletrônicas (Biomed Central, CINAHL, 

MEDLINE, PsycINFO, Scopus, Web of Science). Considerou-se o período desde a criação 

destas bases de dados até sete de Dezembro de 2015 como data mais recente para a atualização 
das buscas. A estratégia de busca utilizou os seguintes grupos de descritores: faixa etária; frutas, 

legumes e verduras; indicadores de risco cardiovascular; estudos transversais ou coorte. Os 

critérios de elegibilidade foram: Artigos em Inglês, Espanhol e Português; estudos originais; 
amostra composta de adolescentes (dez a 19 anos de idade segundo a organização mundial de 

saúde); descritores de acordo com os indicadores de risco cardiovascular estabelecidos para 

adolescentes. Artigos potencialmente elegíveis foram selecionados por dois revisores 
separadamente. Resultados: Foram identificados 5632 artigos. Após a leitura dos títulos e 

resumos, 102 artigos potencialmente relevantes permaneceram para a leitura na íntegra. Após 

seleção, 11 artigos preencheram os critérios de elegibilidade e foram incluídos (dez transversais, 

uma coorte). As principais razões para a exclusão dos estudos foram classificação da 
adolescência diferente da preconizada pela Organização Mundial de Saúde, o consumo de 

frutas, legumes e verduras analisado como parte de um padrão alimentar (por exemplo, 

juntamente com peixes, laticínios ou cereais), e os indicadores de risco cardiovascular que não 
foram especificados ou que diferiram das definições estabelecidas. Os artigos avaliaram a 

ingestão de frutas, legumes e verduras em diversas unidades de medida, utilizando-se 

questionários de frequência de consumo alimentar (54.5%), recordatório alimentar de 24 horas 

(27.3%) e registro alimentar (18.2%). Além disso, o consumo de frutas, legumes e verduras foi 
avaliado separadamente (54.5%), em conjunto (36.4%), apenas legumes e verduras (9.1%), e 

um estudo incluiu suco de frutas (9.1%). Um terço dos estudos mostraram associações 

significativas entre o consumo de frutas, legumes e verduras e a pressão arterial sistólica, 
obesidade abdominal, triglicérides, HDL colesterol e síndrome metabólica. Conclusão: As 

associações entre o consumo de frutas, legumes e verduras e indicadores de risco cardiovascular 

em adolescentes são inconsistentes. Isto se deve provavelmente à heterogeneidade nos métodos 
utilizados para avaliar/classificar o consumo e/ou definir o risco cardiovascular neste grupo 

etário. Uma vez que os benefícios deste consumo já são bem estabelecidos na saúde 

cardiovascular de adultos, ainda são necessários estudos adicionais que abordem alta qualidade 

metodológica para melhor compreender esse fenômeno nos adolescentes. 
 

Descritores: Doenças cardiovasculares; Frutas; Legumes; Verduras; Síndrome X metabólica; 
Hipertensão; Hiperglicemia; Obesidade abdominal; Hipertrigliceridemia; Adolescente; Revisão 

sistemática. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
Collese TS. Effect of fruit and vegetable consumption on cardiovascular health in adolescents: a 

systematic review. [Dissertation] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2016. 
 

Background: Fruit and vegetable consumption is infrequent among adolescents, and the 

possible effect of this consumption on cardiovascular health during this age group is undefined. 

Aim: To investigate the association between fruit and vegetable consumption on cardiovascular 
risk indicators in adolescents (abdominal obesity, hyperglycemia, hypertriglyceridemia, 

dyslipidemia, hypertension and metabolic syndrome). Methods: This systematic review was 

registered in PROSPERO (CRD42013004818), and a systematic review searching electronic 
databases (Biomed Central, CINAHL, MEDLINE, PsycINFO, Scopus, Web of Science) from 

inception to December 7, 2015 was conducted. The search strategy used the following sets of 

descriptors related to:  age group; fruits and vegetables; cardiovascular risk indicators; cross-
sectional and cohort studies. Eligibility criteria were: Articles in English, Spanish and 

Portuguese; original studies; sample of adolescents (10-19 year-old according to World Health 

Organization); descriptors according to the cardiovascular risk indicators. Potentially eligible 

articles were selected by two reviewers separately. Results: A total of 5632 articles were 
identified. After reading the titles and abstracts, 102 potentially relevant articles remained for 

full reviewed. After selection, 11 articles meeting the inclusion criteria were included (10 cross-

sectional; 1 cohort). The main reasons for study exclusion  were misclassifying adolescence, 
assessing fruits and vegetables as part of a food pattern (for example, together with fish, dairy, 

or cereal), and cardiovascular risk indicators that were not specified or that differed from the 

definitions established. Articles evaluated fruit and vegetable intake in diverse units, using food 

frequency questionnaires (54.5%), 24-hour-dietary-recalls (27.3%), and food records (18.2%). 
In addition, fruit and vegetable consumption were assessed separately (54.5%), together 

(36.4%), or only vegetables (9.1%); and 1 article included fruit juice (9.1%). A third of the 

studies showed significant inverse associations of fruit and vegetable intake with systolic blood 
pressure, abdominal obesity, triglycerides, HDL cholesterol, and metabolic syndrome. 

Conclusion: The associations between fruit and vegetable consumption and adolescent 

cardiovascular risk indicators are inconsistent. Since the benefits of this consumption are well 
established in adult cardiovascular health, further studies are necessary, addressing high 

methodological quality to better understand this phenomenon in adolescents. 

Descriptors: Cardiovascular Disease; Fruits; Vegetables; Metabolic Syndrome X; 
Hypertension; Hyperglycemia; Abdominal Obesity; Hypertriglyceridemia; Adolescent; 

Systematic Review. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Epidemiologia das doenças cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares (DCV) são um grupo de transtornos cardíacos e 

vasculares que representam uma das principais causas de morbidade e mortalidade no 

mundo. Fazem parte deste grupo, doenças como: cardiopatias reumáticas, doenças 

hipertensivas, doenças isquêmicas do coração, doenças cardiopulmonares e da 

circulação pulmonar, doenças cerebrovasculares, doenças das artérias, das arteríolas e 

dos capilares, doenças das veias, dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos (1).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2012 ocorreram 17,5 

milhões de mortes por DCV (31% de todos os óbitos globais registrados), a maioria 

delas devido à doença coronariana (7,4 milhões de mortes) e ao acidente vascular 

cerebral (6,7 milhões de mortes). Mais de 75% das mortes por DCV são registradas em 

países de baixa e média renda. As DCV podem interferir no desenvolvimento social e 

econômico de um país ou região, sobretudo pelas complicações e óbitos prematuros 

decorrentes destas doenças (2).  

No Brasil, estima-se que 34% das mortes em adultos atribuem-se às DCV (3). 

As internações hospitalares no país, decorrentes destas doenças, geram custos superiores 

a 750 milhões de dólares por ano (4). Embora as DCV, em sua maioria, estejam 

associadas ao envelhecimento populacional, é importante ressaltar que existem maneiras 

de interferir, tanto na prevenção, quanto para evitar as suas complicações. Uma destas 

formas seria pela identificação de manifestações clínicas precoces. Outra seria atuando 

nos componentes que participam da Historia Natural de cada uma destas doenças, como 

por exemplo, comportamentos e hábitos saudáveis – alimentação saudável, atividade 

física, sono, e não uso de tabaco e álcool, entre outros. Desta forma, pode-se atribuir a 

estes componentes uma conotação genérica de indicador de risco para DCV (5, 6). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IX:_Doen%C3%A7as_do_sistema_circulat%C3%B3rio#.28I05-I09.29_Doen.C3.A7as_Card.C3.ADacas_Reum.C3.A1ticas_Cr.C3.B4nicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IX:_Doen%C3%A7as_do_sistema_circulat%C3%B3rio#.28I10-I15.29_Doen.C3.A7as_hipertensivas
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IX:_Doen%C3%A7as_do_sistema_circulat%C3%B3rio#.28I10-I15.29_Doen.C3.A7as_hipertensivas
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IX:_Doen%C3%A7as_do_sistema_circulat%C3%B3rio#.28I20-I25.29_Doen.C3.A7as_isqu.C3.AAmicas_do_cora.C3.A7.C3.A3o
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1.2 Indicadores de risco para as doenças cardiovasculares 

Um dos principais indicadores de risco para DCV é a aterosclerose, uma doença 

inflamatória crônica caracterizada pela formação e depósito de lipídios e tecido fibroso 

dentro dos vasos sanguíneos. Este depósito ocorre lentamente ao longo dos anos, 

iniciando-se na infância e com manifestações clínicas mais tardias, decorrentes da lesão 

e obstrução parcial ou total dos vasos – principalmente a camada íntima da artéria. É de 

se ressaltar, dentre outros componentes, a existência de um distúrbio metabólico nos 

indivíduos acometidos por esta doença (1). 

Em 1920, Kylin, estudioso do diabetes mellitus, relacionou pela primeira vez a 

resistência insulínica a um grupo de distúrbios metabólicos (7). Após quase setenta 

anos, Reaven (1988) observou que outros indicadores de risco, tais como hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), hiperglicemia, e dislipidemia, também se agrupavam em 

indivíduos resistentes à insulina. Ele, então, descreve e destaca a importância clínica 

desta aglomeração de fatores, definindo-a como "Síndrome X", que posteriormente 

passa a ser entendida como síndrome metabólica (8). 

Atualmente, a síndrome metabólica é conhecida pelo conjunto de três ou mais 

indicadores de risco cardiovascular, que preveem alto risco de desenvolver diabetes 

mellitus e DCV (9). Estes indicadores são: HAS, obesidade abdominal, resistência 

insulínica e dislipidemia [frações elevadas de triglicerídeos e lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) colesterol, e frações baixas de lipoproteínas de alta densidade (HDL) 

colesterol] (10). 

A HAS, isoladamente, é considerada um indicador de risco cardiovascular 

relevante devido a sua alta prevalência nas populações e associação com a morbi-

mortalidade pelas DCV (11). A HAS relaciona-se frequentemente a alterações 

funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo, como por exemplo, coração, encéfalo, rins 

vasos sanguíneos, e alterações metabólicas (12). O diagnóstico desta doença nos adultos 

é definido pela VI Diretriz Brasileira de Hipertensão em valores superiores a 115 e 75 

milímetros de mercúrio (mmHg) nas pressões sistólicas e diastólicas, respectivamente. 

Já o critério diagnóstico de HAS para crianças e adolescentes baseia-se no conceito de 

que a pressão arterial juvenil varia de acordo com a idade e o crescimento corporal, 

sendo incompatível utilizar uma classificação única para este fim, tal como é realizado 
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em adultos (13). Dessa forma, a pressão arterial em crianças e adolescentes pode ser 

classificada por percentis, na qual níveis inferiores ao percentil 90 são considerados 

normais (11). A mortalidade por DCV eleva-se de maneira progressiva com o aumento 

dos níveis pressóricos de forma linear, contínua e independente (12). 

A HAS está associada com o envelhecimento, mas também se observa 

associação com a obesidade, especialmente a abdominal. A obesidade abdominal é 

caracterizada pelo excesso de gordura na região central e dentro da cavidade peritoneal, 

e menor expansão do tecido adiposo periférico (14). É um importante indicador de risco 

cardiovascular, pois este tipo de acúmulo de adiposidade contribui para reações 

inflamatórias e disfunções endoteliais, as quais podem levar a eventos cardiovasculares 

(15). Várias medidas indiretas podem ser utilizadas para se estimar a obesidade 

abdominal. O perímetro de circunferência da cintura (CC) é amplamente adotado para 

tal (14), já que esta medida se relaciona positivamente com a adiposidade visceral e a 

resistência insulínica, bem como com o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo II e 

DCV (9). Além disso, a obesidade abdominal favorece o aumento de ácidos graxos 

livres na corrente sanguínea, e diminui a sensibilidade dos receptores à insulina na 

membrana celular (16). Esse processo pode resultar em resistência insulínica, a qual é 

definida pela menor capacidade deste hormônio em estimular a captação de glicose a 

partir dos tecidos periféricos (9). Indivíduos resistentes à insulina permanecem com os 

níveis glicêmicos mais elevados, caracterizando a hiperglicemia e, consequentemente, 

podem desenvolver diabetes mellitus tipo II (9). A contribuição da resistência insulínica 

nas DCV é complexa, mas esta resistência parece associar-se à regulação positiva de 

citocinas inflamatórias e induzir a adesão de células endoteliais (9). Nesse sentido, a 

glicemia de jejum é frequentemente medida para se detectar e prevenir tanto o diabetes 

mellitus como também o infarto do miocárdio, entre outras DCV (17).  

A dislipidemia envolve alterações no perfil lipídico, as quais geralmente se 

expressam por frações elevadas de triglicerídeos e LDL colesterol, e/ou frações baixas 

de HDL colesterol (18). O HDL colesterol é considerado um preditor independente e 

inverso para as DCV, devido à sua capacidade de participar no transporte reverso de 

colesterol (transporta o excesso de colesterol das células periféricas para a excreção 

hepática), reduzir a oxidação, inflamação e trombose, melhorar a função endotelial e 

reparar e promover a sensibilidade e secreção insulínica (19).  
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Quando as frações de HDL colesterol são baixas, e associadas a frações 

elevadas de triglicerídeos, a susceptibilidade ao risco cardiovascular aumenta (18). 

Considerando que existem diversas classificações para a síndrome metabólica, 

a International Diabetes Federation (IDF) padronizou esta classificação, para 

identificar adultos em risco de DCV, e permitir a comparação entre estudos 

epidemiológicos (9). Todavia não existe uma padronização para avaliar o risco de 

síndrome metabólica em crianças e adolescentes; e as utilizadas em adultos podem ser 

inapropriadas para este grupo etário devido às constantes alterações fisiológicas 

relacionadas à idade e à maturação sexual (20, 21). A IDF propõe uma classificação de 

síndrome metabólica para crianças e adolescentes, considerando o percentil como ponto 

de corte, além do sexo, etnia e idade (20).  

1.3 Hábitos e comportamentos que participam da História Natural das doenças 

cardiovasculares 

Os hábitos e comportamentos de estilo de vida estão relacionados com o 

desenvolvimento das DCV. Dentre eles destacam-se o consumo de tabaco e álcool, 

sedentarismo e inatividade física, e alimentação pouco saudável (5). Tais 

comportamentos são potencialmente modificáveis, e estas modificações são 

consideradas uma das intervenções mais relevantes na prevenção e tratamento das DCV 

(9). 

O Diabetes Prevention Program demonstrou que uma intervenção nos 

comportamentos de estilo de vida reduziu 41% da incidência de síndrome metabólica 

em adultos, quando comparada ao placebo (22). Essa intervenção envolveu atividade 

física moderada e alimentação saudável, incluindo fibras, frutas, legumes e verduras 

(FLV) (22). Traremos aqui um destaque especial ao consumo FLV, por ser o foco 

principal no contexto deste trabalho. 

O aumento do consumo de FLV é frequentemente sugerido como componente 

chave para a promoção da saúde cardiovascular (23). Este grupo de alimentos constitui 

importante fonte de nutrientes tais como água, fibras, potássio, ácido fólico, vitaminas e 

fitoquímicos, particularmente antioxidantes (24). Estes nutrientes atuam por meio de 

vários mecanismos, por exemplo, na redução do estresse oxidativo, redução da pressão 

arterial, restabelecimento do perfil lipídico, e aumento da sensibilidade à insulina (25). 
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Várias revisões sistemáticas e meta-análises encontraram associações 

consistentes entre o consumo de FLV e um menor risco de desenvolver DCV, diabetes 

mellitus, câncer e outras doenças crônicas em adultos (26, 30). Há também evidências 

de que a inclusão de FLV pode ser uma estratégia eficaz para o controle do peso 

corporal (31, 32). Segundo outra revisão sistemática realizada por Dauchet e 

colaboradores (2006) (25), o risco cardiovascular em adultos pode ser reduzido em até 

4% para cada porção adicional diária de frutas e verduras; e em 7% para o consumo de 

frutas.  

As frutas, legumes e verduras podem ser encontrados em diversas cores, 

formatos, tamanhos, sabores, perfumes e texturas. Também podem ser consumidos crus, 

picados, em purês, sopas, sucos, vitaminas, ou em incontáveis combinações e 

preparações culinárias. Ainda, estão disponíveis frescos, congelados, enlatados, 

desidratados, liofilizados, entre outros (23). Apesar de toda esta diversidade, e de seus 

benefícios serem bastante difundidos, raramente as pessoas atingem a recomendação 

estabelecida pela OMS de cinco porções diárias (33). 

1.4 Período da adolescência 

A ingestão de FLV pelos adolescentes geralmente é inadequada (34, 35). Em 

2004, apenas 0,9% dos jovens americanos entre 12 e 18 anos atingiram a recomendação 

de FLV (36). De acordo com o National Youth Physical Activity and Nutrition Study 

(NYPANS), em 2010, 28,5% dos adolescentes consumiam menos de uma porção de 

fruta ao dia; e 33,2% ingeriam menos de uma porção de legumes e verduras ao dia (37).  

Recentemente, o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 

(ERICA), realizado em 2013-2014, ressaltou que a ingestão de frutas pelos adolescentes 

brasileiros (12 a 17 anos) foi considerada muito baixa (38). Dentre os vinte alimentos 

mais consumidos por este grupo etário no Brasil, as bebidas açucaradas compõem os 

seis mais prevalentes.  Já as hortaliças, foram os alimentos menos frequentes, enquanto 

as frutas sequer se incluíram nesta lista. Apenas 18% dos meninos entre 12 e 13 anos 

relataram ingerir frutas com regularidade (38). 
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Este consumo insuficiente de FLV é alarmante, visto que a adolescência é uma 

fase fundamental para o estabelecimento de um estilo de vida saudável, que contemple 

comportamentos capazes de influenciar o estado nutricional e a saúde ao longo da vida 

(39). Além disso, a adolescência é um período relevante para o incentivo do consumo de 

FLV, já que as necessidades nutricionais estão elevadas, a fim de suportar o rápido 

crescimento e desenvolvimento do indivíduo (34). Dessa forma, estudos longitudinais 

sobre os padrões alimentares durante essa faixa etária são fundamentais, para melhor se 

compreender seu papel no risco das DVC e assim, contribuir com as recomendações de 

FLV necessárias à saúde cardiovascular do jovem (34).  

Entretanto, ainda não há consenso sobre a quantidade de FLV adequada à 

nutrição dos adolescentes, e as diretrizes atuais baseiam-se em estudos realizados com 

adultos. Essa lacuna gera dúvidas sobre a recomendação de FLV para à saúde 

cardiovascular dos adolescentes, principalmente por se tratar de uma população em 

constantes e intensas alterações morfológicas e fisiológicas, as quais podem influenciar 

os valores utilizados para classificar o risco cardiovascular nesta faixa etária (20). Outra 

possível explicação para essa inconsistência na literatura seriam as diferentes 

abordagens metodológicas, técnicas de análise e definições de resultados utilizados nos 

estudos de consumo alimentar, as quais estão potencialmente sujeitas a diversas fontes 

de erros, tanto aleatórios como sistemáticos (40). Verifica-se que a ausência de 

instrumentos validados e reprodutíveis, que possibilitem a medição do consumo de FLV 

com acurácia, constitui-se uma das maiores dificuldades que persiste ao se estudar a 

relação dieta e doença (41). Contudo, a habilidade variável dos indivíduos em relatar a 

ingestão alimentar, também pode influenciar este resultado (42, 43). 

1.5 Justificativa  

Diante destas heterogeneidades metodológicas encontradas na literatura e da 

lacuna de informações sobre adolescentes, as revisões sistemáticas são necessárias. A 

revisão sistemática pode auxiliar a fornecer subsídios para se conhecer, tanto as 

metodologias utilizadas para avaliar o consumo de FLV, quanto as metodologías 

adotadas para classificar o risco cardiovascular nessa população. Dessa forma, este 

estudo permite investigar as possíveis associações que compreendem esta relação. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Verificar se existe associação entre o consumo de frutas, legumes e verduras e os 

indicadores de risco cardiovascular em adolescentes.  
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3 MÉTODOS 

 

 

Foi elaborada uma revisão sistemática concebida e conduzida de acordo com as 

diretrizes do check-list Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology 

(MOOSE) (44). No início deste estudo não foram encontradas outras revisões 

sistemáticas similares nas bases de dados eletrônicas Biomed Central, Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Web of Science, 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus, ou 

PsycINFO; nem no Prospective International Bank of Systematic Reviews 

(PROSPERO). Sendo assim, o presente protocolo de pesquisa foi registrado no 

PROSPERO mediante número CRD42013004818. 

3.1 Identificação dos estudos 

As pesquisas foram realizadas em seis bases de dados eletrônicas (BioMed 

Central, MEDLINE, Web of Science, CINAHL, Scopus, PsycINFO), as quais são 

apresentadas na Quadro 1. Considerou-se o período desde a criação destas bases de 

dados até 31 de Março de 2015 como data mais recente para as buscas. A estratégia de 

busca foi registrada no Centro Nacional de Informações Biotecnológicas (United States 

National Library of Medicine) para receber atualizações constantes das publicações, até 

7 de dezembro de 2015. 

Quadro 1 - Bases de dados eletrônicas utilizadas para as buscas de publicações científicas e 

suas principais finalidades 

Base de Dados  Endereço Eletrônico  Finalidade  

BioMed Central https://www.biomedcentral.com/ Ciência, Tecnologia e Medicina  

MEDLINE  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  Literatura Biomédica e Saúde  

WEB OF 

SCIENCE  

http://apps.webofknowledge.com  Transdisciplinar (Ciências, ciências 

sociais, artes e humanidades)  

CINAHL  www.ebscohost.com/cinahl/  Enfermagem e Saúde  

Scopus https://www.scopus.com/ Transdisciplinar (Ciências, ciências 

sociais, tecnologia, medicina, artes e 

humanidades) 

PsyCHINFO  www.apa.org/psycinfo/  Ciências Comportamentais e Saúde 

Mental  
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O elevado número de bases de dados foi escolhido a fim de minimizar o viés de 

seleção e publicação dos artigos. Além disso, as referências dos artigos selecionados 

foram analisadas, e os autores correspondentes foram contatados para identificar outros 

estudos potencialmente relevantes.  

Os descritores e seus respectivos termos utilizados para as pesquisas nas bases 

de dados eletrônicas foram localizados na lista do Medical Subject Headings (MesH 

Terms), disponível na United States National Library of Medicine, e estão apresentados 

no Quadro 2. Dentro de cada linha foi utilizada a lógica booleana com o operador “OR” 

(aditivo), e entre as linhas o operador “AND” (delimitador). Tais descritores e seus 

respectivos termos relacionados foram inseridos nas bases de dados de acordo com a 

seguinte ordem: 

1. População: Adolescent 

2. Tipo de Estudo: Cohort Study or Cross-sectional Study 

3. Exposição: Fruit or vegetable 

4. Desfechos: Indicadores de risco cardiovascular (itens 4 ao 10 da Quadro 2 foram 

adicionados separadamente).  
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Quadro 2 - Descritores e seus respectivos termos utilizados na revisão sistemática 

Descritores* Termos relacionados 

1. Adolescent  Adolescent OR Adolescence OR Young OR Youth OR Teenager OR 

Teenage OR Teen  

2. Fruit or Vegetable  Fruit OR Vegetable  

3. Cohort Study or  

Cross-sectional Study  

Cohort Study OR Longitudinal Study OR Followup OR Analysis 

 Cohort OR Cross Sectional Study OR Prevalence Study OR Survey  

4.  Systolic Blood Pressure  Systolic Blood Pressure OR High blood pressure OR Hypertension  

5.  Waist Circumference Abdominal Obesity OR Waist circumference OR Abdominal Fat OR 

Adiposity OR Central Adiposity OR Central Fat OR Central Fatness 

OR Central Obesity OR Centrally Distributed Fat OR Centrally 

Distributed Obesity OR Truncal Fat OR Truncal Obesity OR Trunk 

Adiposity OR Trunk Fat OR Trunk Obesity  

6. Fasting Blood Glucose  High Blood Glucose OR Hyperglycemia OR Glucose intolerance OR 

Insulin resistance  

7.  Triglycerides  Triglycerides OR hypertriglyceridemia OR Triacylglycerol OR 

Dyslipidemia  

8.  LDL Cholesterol  LDL Cholesterol OR Low Density Lipoprotein Cholesterol  

9.  HDL Cholesterol  HDL Cholesterol OR High Density Lipoprotein Cholesterol  

10.  Metabolic Syndrome  Metabolic Syndrome OR Plurimetabolic Syndorme OR Metabolic 

syndrome x OR Syndrome x OR Ideal cardiovascular health  

* O operador booleano "AND" foi utilizado entre os descritores para restringir as buscas. 
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Cada variável apresentada foi classificada de acordo com órgãos internacionais, 

e estão descritas abaixo: 

1. Adolescent: Segundo a definição da OMS, adolescentes são indivíduos entre 10 e 19 

anos de idade (45). 

2. Fruit or Vegetable: Considerou-se frutas e suco de fruta natural, legumes, verduras. 

3. Cross-sectional Study: O estudo transversal é uma análise da relação entre a doença 

(ou demais características relacionadas à saúde) e outras variáveis de interesse, em um 

mesmo tempo definido (46). A presença ou ausência da doença é estudada numa 

amostra representativa e em determinado momento (46). Nesse tipo de estudo, a 

sequência temporal de causa e efeito geralmente não pode ser elucidada, pois este avalia 

a prevalência da doença ou da variável analisada (46). 

Cohort Study: O dicionário de Epidemiologia de Oxford (2008) (46)
 
define coorte como 

estudo epidemiológico analítico no qual subconjuntos de uma população podem definir 

quem são, foram ou poderão ser expostos no futuro a um fator de risco ou proteção de 

uma determinada doença ou condição. A principal característica deste estudo é a 

observação de um grupo por um período (habitualmente anos), em comparação às taxas 

de incidência em grupos que diferem entre si pelos níveis de exposição (46). 

4. Systolic Blood Pressure: Trata-se da medida de pressão arterial verificada durante a 

contração ventricular para expulsar o sangue às demais partes corporais, indicativa da 

força do fluxo nas artérias (12). De acordo com o National High Blood Pressure 

Education Program (NHBPEP), a pressão arterial deve ser medida com o sujeito 

sentado em local tranquilo por 10 minutos, com a coluna apoiada e os pés no chão. 

Recomenda-se medi-la duas vezes, com um intervalo de 10 minutos entre cada uma das 

medidas (47). Os pontos de corte utilizados para classificar a hipertensão arterial 

sistêmica em adolescentes são superior ao percentil 90, ou superior ao percentil 95, 

ajustado para a idade, sexo e altura (10). 
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5. Waist Circumference: Segundo a OMS (48), a circunferência da cintura é o ponto 

médio entre a última parte palpável da costela e o topo da crista ilíaca, e deve ser 

medida por meio de fita métrica inelástica que promova uma tensão constante de 100 

gramas. O sujeito deve estar de pé, com as pernas unidas, os braços ao lado do corpo, 

com o peso uniformemente distribuído, e vestindo o mínimo de roupa possível. O 

sujeito deve estar relaxado, e as medições devem ser realizadas ao final de uma 

expiração normal. Cada medida deve ser repetida duas vezes; Caso estas medidas 

diferenciem-se em menos de 1centímetro (cm) entre si, a média entre ambas deve ser 

calculada. Se esta diferença exceder 1 cm, as duas medidas devem ser repetidas (48). 

 Apesar de existirem diversos pontos de corte para classificar a obesidade 

abdominal em adolescentes (15), de acordo com a IDF o percentil 90 deve ser 

considerado (20).  

6. Fasting Blood Glucose: A glicemia de jejum pode ser mensurada através da coleta 

de sangue para avaliar os níveis de glicose nele presentes. Esta coleta deve ser realizada 

com, no mínimo, oito horas de jejum. O ponto de corte para a glicemia de jejum 

alterada, segundo a American Diabetes Association (ADA), é maior ou igual a 100 

miligramas/decilitro (mg/dL) (20).   

 Como critérios para a definição das frações lipídicas (triglicerídeos; LDL e HDL 

colesterol) utilizou-se a classificação da National Growth and Health Study (NGHS), 

uma vez que esta considera a idade, sexo e etnia (20). 

7. Triglycerides: Os triglicerídeos são frações lipídicas provenientes da alimentação, e 

também são formados pelo organismo. Para a classificação de hipertrigliceridemia 

considerou-se o percentil maior ou igual a 90 (20). 

8. LDL cholesterol: Conhecido como o colesterol “ruim”, o LDL colesterol deve ser 

avaliado através da fórmula de Friedewald: LDL colesterol = Colesterol Total – HDL 

colesterol - Triglicerídeos/5 (49). Esta fórmula é válida para concentração plasmática de 

triglicerídeos inferior a 400 mg/dL, pois acima disso, os valores de LDL colesterol são 

subestimados (49). O resultado de LDL colesterol é considerado alterado em 

adolescentes quando maior que 155 mg/dL (50). 
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9. HDL cholesterol: O HDL colesterol geralmente é caracterizado como “bom” 

colesterol. Para a classificá-lo como alterado, considerou-se o percentil menor ou igual a 

10 (51). 

10. Metabolic Syndrome: A síndrome metabólica é descrita como aglomeração de 

anomalias metabólicas que levam ao aumento de doenças cardiovasculares e 

mortalidade (10). Embora não existam critérios definidos para essa síndrome na 

adolescência, as cinco características mais comumente observadas e, portanto, as que 

foram contempladas nesta revisão sistemática são: hipertensão arterial sistólica 

(percentil maior ou igual a 90 para idade, sexo e altura), obesidade abdominal (percentil 

maior ou igual a 90 para idade e sexo), glicemia de jejum alterada (valor maior ou igual 

a 100 mg/dL), triglicerídeos elevados (percentil maior ou igual a 90 para idade e sexo), 

e HDL colesterol baixo (percentil menor ou igual a 10 para idade e sexo) (20). 

Dois pesquisadores de diferentes áreas da Epidemiologia – Ciência da Nutrição e 

da Atividade Física - avaliaram os artigos de forma independente. As discordâncias 

entre estes revisores foram resolvidas por consenso, e um terceiro revisor foi consultado 

quando esse consenso não foi possível. Os artigos potencialmente relevantes foram 

obtidos na íntegra e foram avaliados de acordo com os critérios de elegibilidade e de 

exclusão. 

3.2 Critérios de elegibilidade 

 Para serem incluídos, os estudos deveriam apresentar amostra composta por 

adolescentes, com idade maior ou igual a dez anos até menor ou igual a 19 anos, e 

delineamento observacional.  Para tanto, os critérios de elegibilidade foram definidos de 

acordo com o tipo de estudo (Quadro 3). Os componentes da síndrome metabólica 

foram estabelecidos como os desfechos principais, uma vez que estes são comumente 

utilizados para indicar risco cardiovascular (9). 

 Em caso de dados provenientes de um mesmo estudo que foram publicados em 

duplicata, ambos os artigos foram mantidos quando estes analisaram desfechos 

diferentes. 
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Quadro 3 - Definição dos critérios de elegibilidade de acordo com o tipo de estudo incluído 

na revisão sistemática 

Critério de Elegibilidade Estudo Transversal Estudo de Coorte 

População Amostra populacional 

representativa de adolescentes 

(≥10 a ≤ 19 anos), selecionados 

aleatoriamente.   

Adolescentes (≥10 a ≤ 19 anos) 

com exposição e desfecho 

analisados nessa faixa etária. 

Exposição  Consumo de frutas, legumes e verduras. 

Desfecho  Indicadores de risco cardiovascular [pressão arterial sistólica, 

circunferência da cintura, glicemia de jejum, triglicerídeos, 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) colesterol, lipoproteínas de 

alta densidade (HDL) colesterol, e síndrome metabólica]*. Estas 

variáveis podem ser analisadas individualmente e/ou combinadas (por 

exemplo, síndrome metabólica).  

*Outros termos relacionados estão descritos no Quadro 2 (itens 4 ao 10). 

3.3 Critérios de exclusão  

 Os estudos foram excluídos caso preenchessem um ou mais dos seguintes 

critérios: 

1) Incluir amostra de indivíduos com menos de dez anos ou mais de 19 anos de 

idade; 

2) Estudos experimentais (ensaios clínicos), pois nosso objetivo foi investigar 

como a população geral se comportou em um ambiente livre de interferência de 

um pesquisador; 

3) Artigos de revisão ou livros; ou 

4) Incluir populações com condições clínicas específicas, como por exemplo, 

hipertensão, obesidade e diabetes mellitus, ou indivíduos em uso fármacos para 

DCV. 
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3.4 Avaliação e análise dos dados 

Artigos potencialmente elegíveis foram selecionados por meio da seguinte 

sequência:  

1) Identificação de artigos publicados em Inglês, Espanhol e Português;  

2) Seleção de título dos artigos;  

3) Seleção de resumo dos artigos; e  

4) Leitura do artigo na íntegra para determinar se preenchiam os critérios de 

elegibilidade.  

Tais artigos foram salvos no gerenciador de referências EndNote Web versão 3.1 

(Thomson Research Soft., Carlsbad, Estados Unidos). O check-list MOOSE  (44) foi 

aplicado por dois pesquisadores separadamente (Tatiana Sadalla Collese e Marcus 

Vinicius Nascimento Ferreira), a fim de avaliar o percentual de itens corretamente 

relacionados em cada artigo potencialmente relevante (Anexo A). A leitura, avaliação e 

extração dos dados dos artigos originais foram realizadas de forma independente pelos 

mesmos pesquisadores.  

Após seleção preliminar dos títulos e resumos, os artigos identificados como 

potencialmente relevantes foram impressos para a leitura na íntegra. Os dados extraídos 

de cada um destes artigos incluíram autor, título/nome do estudo, citação e detalhes para 

contato, e os critérios de elegibilidade (descritos no Quadro 3). Quando os artigos não 

preencheram estes critérios de elegibilidade, a principal razão para a exclusão foi 

documentada com uma caneta vermelha na parte superior da capa de cada um deles. 

Dessa forma, criou-se um formulário de extração de dados para cada revisor, com 

detalhes adicionais sobre os artigos. Exemplos destes detalhes são: tamanho da amostra, 

configurações do estudo, definição da exposição e do desfecho e suas respectivas 

unidades de medida, análises estatísticas, possíveis viéses (fontes de financiamento, 

ajustes estatísticos), conclusões principais, comentários diversos dos autores do estudo, 

referências a outros estudos relevantes, limitações, e comentários diversos dos revisores. 
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Os autores dos artigos foram contatados para solicitar dados incompletos e/ou 

dúvidas sempre que necessário (um máximo de três tentativas de contatos durante três 

meses). Não foi possível obter contato com três autores e, embora um deles tenha 

correspondido, este declarou que o dado faltante não havia sido coletado.  

3.5 Avaliação de qualidade 

A avaliação de qualidade foi realizada com abordagem global do conjunto da 

literatura analisada, e não para cada artigo individualmente. Para tal, considerou-se viés 

como qualquer resultado ou inferência que desvie da verdade, ou processos que levem a 

este desvio (52). Por exemplo, deficiências na coleta, análise, interpretação, publicação 

e revisão de dados, as quais podem levar a conclusões que diferem sistematicamente dos 

resultados obtidos (52). 

3.4 Meta-análise 

Nesta revisão sistemática relatamos todos os resultados estatisticamente 

significantes; Contudo, não foi possível realizar meta-análise devido à ampla 

heterogeneidade dos estudos elegíveis, o que impossibilita a comparação entre estes 

resultados. 

3.7 Aspectos éticos 

Este protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, mediante número 025/15 (Anexo C). 

3.7 Financiamento  

Esta dissertação possui apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP, Bolsa de Mestrado, Processo número 2013/21179-9.
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4 RESULTADOS 

 

 

 A Tabela 1 apresenta os resultados para cada descritor de saúde cardiovascular, 

de acordo com as bases de dados eletrônicas utilizada nesta revisão.  

Tabela 1 - Número de artigos encontrados por descritor de saúde cardiovascular, de 

acordo com cada base de dados eletrônica 

Descritor/ 

Base de Dados 

Biomed 

Central 

Medline Web of 

Science 

CINAHL Scopus Psycinfo TOTAL 

1.  Systolic Blood Pressure 887 259 117 15 6 1 1285 

2.  Waist Circumference 504 456 374 13 4 0 1351 

3.  Fasting Blood Glucose 642 109 67 3 0 0 821 

4.  Triglycerides 347 102 36 2 7 0 494 

5.  LDL Cholesterol 279 76 33 1 6 1 396 

6.  HDL Cholesterol 282 57 27 1 4 1 372 

7.  Metabolic Syndrome 756 64 88 4 1 0 913 

TOTAL  3697 1123 742 39 28 3 5632 

 

 Em relação aos indicadores de risco cardiovascular, a circunferência de cintura 

foi o mais abordado pela maioria dos artigos, seguido pela pressão arterial sistólica. Em 

contrapartida, o HDL colesterol foi o indicador menos analisado. 

 A Figura 1 ilustra o processo de seleção destes estudos. Após a exclusão de 

duplicatas (n 3057) e a revisão dos títulos e resumos, 102 artigos foram impressos para 

serem lidos e revisados na íntegra. A partir desta etapa, 16 artigos ainda permaneciam 

duplicados e foram excluídos, assim como outros 4 artigos que não foi possível acessá-

los por completo.  
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Figura 1 - Fluxograma do processo de identificação e seleção dos artigos incluídos na revisão 

sistemática sobre o consumo de frutas, legumes e verduras na saúde cardiovascular em adolescentes 
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Os artigos elegíveis foram conduzidos nos Estados Unidos da America, Europa, 

Brasil e Arábia Saudita (Tabela 2). A maioria foram estudos transversais (90,9%). 

Embora foram encontrados artigos publicados desde 1998, verificou-se um interesse 

crescente por este campo nos últimos seis anos (72,7% dos artigos foram publicados 

após 2010). Dois artigos avaliaram a mesma população, o National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) (53, 54) e o Dortmund Nutritional and 

Anthropometric Longitudinally/Designed Study (DONALD) (55, 56). Entretanto, ambos 

foram incluídos nesta revisão, uma vez que analisaram desfechos diferentes ou 

exposições com outras covariáveis no modelo de ajuste. 

 O principal viés identificado foi o de informação, particularmente devido à 

ampla heterogeneidade nas metodologias aplicadas. Este fato limitou a possibilidade de 

se realizar meta-análise. Por exemplo, a Tabela 3 destaca que os artigos avaliaram o 

consumo de FLV usando questionários de frequência de consumo alimentar (54,5%), 

recordatório alimentar de 24 horas (27,3%) e registro alimentar (18,2%). Os estudos 

avaliaram as FLV separadamente (54,5%) ou em conjunto (36,4%); Incluíram apenas 

legumes e verduras (9,1%); E um artigo incluiu suco de frutas (9,1%). O consumo foi 

estimado utilizando diversas unidades de medida, embora a mais comumente adotada 

foi porção diária (54,5%). Outro importante viés de informação identificado foi que 

apenas três (57-59) artigos afirmaram utilizar questionário adaptado e validado para a 

respectiva população analisada. 
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Tabela 2: Características dos estudos elegíveis na revisão sistemática de associações entre consumo de frutas, legumes e verduras e indicadores de risco 

cardiovascular em adolescentes* 
Primeiro Autor Ano de 

Publicação 

Ano de 

Coleta 

País Nome do Estudo/Título do Artigo Idade da 

Amostra  
(anos) 

Amostra Desenho de Estudo 

        Total (n) Meninas (%)  

Lloyd(60) 1998 1995 EUA Penn State Young Women's Health Study 17 86 100 Transversal 

Fasting(61) 2008 1995/ 

1997 

Noruega Young health survey in Nord-Trøndelag (Young-HUNTII) 13 - 19 7908 50.4 Transversal 

Pan (53) 2008 1999/ 
2002 

EUA National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) 

12 - 19 4450 49.2 Transversal 

Bradlee (54) 2010 1988/ 
1994 

EUA Third National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES III) 

12 - 16 1803 52.7 Transversal 

Damasceno (57) 2011 2009 Brasil The association between blood pressure in adolescents 
and the consumption of fruits, vegetables and fruit juice – 
an exploratory study 

12 - 17 794 57.3 Transversal 

Mahfouz (58) 2012 -- Arábia 
Saudita 

Gender differences in cardiovascular risk factors among 
adolescents in Aseer Region, southwestern Saudi Arabia 

12 - 19 1869 33.2 Transversal 

Cardoso (62) 2013 -- Brasil Anthropometric and biochemical parameters in 
adolescents and their relationship with eating habits and 
household food availability 

10 - 13 120 - Transversal 

Krupp(63) 2013 1985/ 
1995 

Alemanha Dortmund Nutritional and Anthropometric 
Longitudinally/Designed (DONALD) Study 

12 - 14 
(estratificada) 

85 52.9 Transversal 

Shi(56) 2014 1986/ 

1995 

Alemanha Dortmund Nutritional and Anthropometric 

Longitudinally/Designed (DONALD) Study 

11 - 18 435 51.3 Coorte 

(10 anos) 

Abreu (59) 2014 2008 Portugal Azorean Physical Activity and Health Study II 15 - 18 1209 58.4 Transversal 

Idelson (64) 2014 2007/ 
2009 

Itália Healthy behaviours and abdominal adiposity in adolescents 
from southern Italy 

 14 - 17 478 57.3 Transversal 

Siglas: EUA: Estados Unidos da América.*Adolescentes ≥10 a ≤ 19 anos de idade.
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Tabela 3: Descrição dos estudos sobre consumo de frutas, legumes e verduras e indicadores de risco cardiovascular em adolescentes*: exposição e desfecho, medidas de 

associação, e covariáveis avaliados 

Primeiro Autor Método de Avaliação da Exposição Consumo de Frutas, Suco de Frutas, 

Legumes e Verduras 

Desfecho Índice 

Estatístico 

Covariáveis no Modelo Ajustado 

Lloyd 1998(60) 3 dias (2 semanais, 1 fim de semana) – 
registro alimentar              

(porção/dia) F ou SF: 4.0 
LV: 1.4 

HDL colesterol, TG - ND 

Fasting 2008(61) QFA (auto-administrado) (porção/dia) LV > 1 PS, CC Razão de 
Chance 

Idade, IMC, tabagismo, atividade física 

Pan 2008(53) 1 dia – recordatório alimentar de 24h 
(entrevista padronizada) 

(índice de qualidade da dieta)  
F: 3.1; LV: 5.2 
Meninos = F: 2.7; LV:5.1                              
Meninas = F: 3.5; LV: 5.2 

SM (PS, CC, glicemia 
de jejum, TG, HDL) 

Prevalência, 
Razão de 
Chance 

Idade, IMC, sexo, etinia, nível de pobreza, 
atividade física 

Bradlee 2010 (54) 1 dia – recordatório alimentar de 24h  
(entrevista computadorizada) 

(porção/dia) 
Meninos = F: 1.1; LV:3.2 
Meninas = F: 1.0; LV 2.8 

CC Prevalência Idade, sexo, etinia, altura, assistir TV, 
desenvolvimento puberal, educação dos pais 

Damasceno 2011 
(57) 

QFA (porção/dia) F ≥ 2; LV ≥ 2 PS Prevalência ND 

Mahfouz 2012 (58) QFA (entrevista – semana prévia) (porção/semana) F ≥ 1; LV ≥ 1 PS Prevalência, 

Razão de 
Chance 

ND 

Cardoso 2013 (62) QFA (porção/dia) FLV ≥ 1 Glicemia de jejum, TG, 
LDL, HDL 

Razão de 
Chance 

ND 

Krupp 2013 (63) 3 dias – registro alimentar online  (g/MJ) FLV: 33.2 PS Coeficiente β Idade, IMC, sexo 

Shi 2014 (56) 3 days - 24-hour dietary recall (g/dia) Meninos = FLV: 388.0                  
Meninas = FLV: 405.0 

PS Coeficiente β Idade, IMC, sexo, desenvolvimento puber, 
fatores maternos 

Abreu 2014 (59) QFA (auto-administrado) (g/day) 
Meninos = F: 200.1; LV: 107.8            
Meninas = F: 215.3; LV: 217.9 

CC Razão de 
Chance 

Idade, desenvolvimento puberal, ingestão de 
fibras e calórica total 

Idelson 2014(64) QFA (entrevista) (porção/dia) FLV ≥ 5 CC Prevalência Idade, sexo 

Siglas: QFA: questionário de frequência de consumo alimentar; F: frutas; SF: 100% suco de fruta; LV: legumes e verduras; FLV: frutas, legumes e verduras; MJ: megajoule; HDL: 

lipoproteína de alta densidade - colesterol; TG: triglicerídeos; PS: pressão arterial sistólica; CC: circunferência da cintura; SM: síndrome metabólica; LDL: lipoproteína de baixa 
densidade - colesterol; ND: não disponível; IMC: índice de massa corporal.*Adolescentes  ≥10 a ≤ 19 anos de idade. 
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 Conforme apresentado na Tabela 3, quatro artigos não disponibilizaram 

informação sobre ajuste para variáveis de confusão (57, 58, 60, 62). Os demais artigos 

ajustaram para diferentes variáveis, incluindo tabagismo, nível de pobreza e fatores 

maternos. Apesar disso, a maioria dos estudos ajustou para idade e sexo. 

 A Tabela 4 apresenta as associações descritas nos artigos de acordo com cada 

indicador de risco cardiovascular. O tipo de exposição analisado (frutas e/ou suco de 

frutas e/ou legumes e verduras) está descrito na mesma linha do primeiro autor do 

artigo. As colunas estão divididas em associações estatisticamente significativas (Sim) e 

não significativas (Não). Quando o artigo não avaliou determinado desfecho, ilustrou-se 

com um traço (-). Embora Pan e Pratt (65) avaliaram os indicadores de risco 

cardiovascular agrupados na síndrome metabólica, logo, esta síndrome foi considerada 

como um único desfecho. Portanto, a pressão arterial sistólica foi o resultado mais 

avaliado (45,5%), mas com apenas uma associação significativa com FLV (57). Quatro 

artigos analisaram a circunferência da cintura. Um encontrou uma associação 

significativa com FLV (54), enquanto que outro encontrou associação positiva com 

vegetais (59). 
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Tabela 4:  Associações significativas encontradas nos estudos sobre consumo de frutas, legumes e verduras e indicadores de risco 

cardiovascular em adolescentes* 
Primeiro Autor/ 

Desfecho 

Pressão Arterial 

Sistólica 

Circunferência 

da Cintura 

Glicemia de 

Jejum 

Triglicerídeos LDL Colesterol HDL Colesterol Síndrome 

Metabólica 

  Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Lloyd 1998(60) - - - - - - F+SF  - - F+SF  - - 

Fasting 2008(61) 

 
LV 

 
LV - - - - - - - - - - 

Pan 2008(53) - - - - - - - - - - - - F 

 Bradlee 2010(54) - - F/LV 

 

- - - - - - - - - - 

Damasceno 2011(57) F/LV 

 

- - - - - - - - - - - - 

Mahfouz 2012(58) 

 

F/LV - - - - - - - - - - - - 

Cardoso 2013(62) - - - - 

 

F/LV 

 

F/LV 

 

F/LV 

 

F/LV - - 

Krupp 2013(63) 

 

FLV - - - - - - - - - - - - 

Shi 2014(56) 

 

FLV - - - - - - - - - - - - 

Abreu 2014(59) - - LV** 
 

- - - - - - - - - - 

Idelson 2014(64) - - 

 

FLV - - - - - - - - - - 

Total 1 4 2 2 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 

Siglas: LDL: lipoproteína de baixa densidade - colesterol; HDL: lipoproteína de alta densidade - colesterol; F: frutas; F+SF: frutas e suco de frutas; LV: legumes e 

verduras; F/V: frutas ou legumes e verduras; FLV: frutas, legumes e verduras. 

*Adolescentes ≥10 a ≤ 19 anos de idade. 

**Associação significativa positiva. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

 A revisão sistemática é definida pelo estudo estruturado de acordo com a 

literatura científica, o qual utiliza metodologia sistemática e explícita para identificar, 

selecionar e avaliar criteriosamente outros estudos sobre uma determinada questão (66). 

O objetivo desta sistematização é minimizar possíveis vieses, tanto na revisão da 

literatura, como na seleção e avaliação crítica de cada artigo (67).  Sendo assim, a 

revisão sistemática pode auxiliar a fornecer subsídios para se conhecer, tanto as 

metodologias utilizadas para avaliar o consumo de FLV, quanto para as metodologias 

usadas para classificar o risco cardiovascular em adolescentes.  

 Dos 5632 artigos encontrados, somente 11 preencheram os critérios de 

elegibilidade e permaneceram neste estudo. Os principais motivos para a exclusão dos 

demais artigos foram: população - classificação da adolescência diferente da 

preconizada pela OMS (menores de dez anos ou maiores de 19 anos de idade); 

exposição - o consumo de FLV foi analisado como parte de um padrão alimentar (por 

exemplo, juntamente com peixes, laticínios ou cereais); e desfecho - os indicadores de 

risco cardiovascular não foram especificados, ou eram diferentes dos critérios de 

elegibilidade para esta revisão.  

 Dentre as associações encontradas nos artigos elegíveis, 31,3% foram 

significativas, relacionando-se ao consumo de frutas e/ou legumes e verduras e a 

pressão arterial sistólica (57), circunferência da cintura (54, 59), triglicérides (60), HDL 

colesterol (60) e síndrome metabólica (65). O número limitado de associações 

significativas encontradas, provavelmente, foi decorrente das diferentes abordagens 

metodológicas, técnicas de análise e definições utilizadas nos estudos, e aos erros 

aleatórios e sistemáticos que influenciam potencialmente os resultados (68). Além disso, 

é fundamental que as variáveis de confusão sejam apropriadamente ajustadas, a fim de 

compreender como os fatores de interesse se inter-relacionam com a população (69). 

Entretanto, apenas alguns estudos disponibilizaram os ajustes para os fatores de 

confusão (por exemplo, desenvolvimento puberal, educação dos pais, e consumo de 

fibras e de calorias diárias totais) e diferentes variáveis de confusão foram utilizadas, o 

que também pode ter influenciado a direção das associações observadas. 



25 
 

 Considerando-se que somente estudos observacionais foram pré-definidos nesta 

revisão, é conhecido que este tipo de estudo epidemiológico presumivelmente apresenta 

nível limitado de evidência científica (70). A diferença entre associações espúrias, 

indiretas e causais é difícil de ser mensurada nos estudos observacionais (71); Por 

exemplo, é complexo se estabelecer uma sequência temporal, força e consistência de 

associação, e efeitos dose-resposta entre as variáveis envolvidas (72). Na tentativa de se 

reduzir o viés de seleção, foi estabelecido como critério de elegibilidade para esta 

revisão somente estudos com amostra populacional representativa de adolescentes e 

selecionados aleatoriamente (73). 

 O viés de publicação também foi minimizado, já que foram identificados mais 

estudos publicados sem associações significativas (sete artigos) do que estudos com 

associações significativas (quatro artigos). Além disso, os estudos sem associações 

significativas tendem a ser publicados na língua nativa dos pesquisadores, em revistas 

com menor visibilidade, e depois de intervalos de tempo mais longos (74, 75). Ainda, a 

estratégia de busca abordada selecionou artigos publicados em Inglês, Espanhol e 

Português (embora apenas artigos em inglês tenham sido elegíveis), e foi realizada em 

seis bases de dados eletrônicas distintas, o que também reduziu o viés de publicação. 

 O principal viés identificado nos estudos relaciona-se com a precisão na coleta 

de dados, particularmente devido à falta de validação das metodologias adotadas. Os 

estudos que aplicaram questionários não validados para a população-alvo podem 

apresentar falhas importantes, e seus resultados no consumo de FLV devem ser 

interpretados com cautela (73). Especificamente, este consumo pode ter sido 

classificado incorretamente (sub/superestimado), levando a erros diferenciais (76). O 

erro diferencial pressupõe que a incorreta classificação difere entre os adolescentes e 

distorce as estimativas das associações de consumo numa direção difícil de ser 

detectada (73). Apesar disso, outros estudos que aplicaram questionários validados, 

também encontraram resultados inconsistentes. Esta falta de associações se deve a 

múltiplos fatores, mas também é possível que os adolescentes, todavia, não demonstrem 

manifestações clínicas cardiovasculares, pois esta faixa etária ainda é relativamente 

jovem. Os indicadores de risco cardiovascular começam a se desenvolver em idades 

precoces, porém progridem silenciosamente por décadas antes de se tornarem 

clinicamente evidentes (77). Logo, relações importantes entre o consumo de FLV e 

indicadores de risco cardiovascular em adolescentes podem estar obscurecidas. 
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5.1 Consumo de frutas, legumes e verduras e indicadores de risco 

cardiovascular 

Pressão arterial sistólica 

 Cinco estudos investigaram a relação entre o consumo de FLV e a pressão 

arterial sistólica (56-58, 61, 63). Entretanto, apenas Damasceno et al. (57) encontraram 

associação significativa. Estes autores relataram níveis mais baixos de pressão arterial 

sistólica em adolescentes que consumiram FLV e sucos de frutas duas vezes ao dia ou 

mais (p <0,001) em comparação àqueles que não consumiram. Os mecanismos pelos 

quais as FLV influenciam a pressão arterial permanecem indefinidos (56), mas estes 

alimentos são ricos em antioxidantes (78), potássio (55), magnésio (79), e fibras, 

nutrientes sugeridos para a redução dos níveis de pressão arterial (25).  

 Fasting et al. (61) categorizou o consumo de FLV em uma vez por dia ou mais. 

Esta categorização representa um ponto de corte baixo, considerando que a 

recomendação deveria ser de cinco porções diárias de FLV. Este baixo ponto de corte 

poderia explicar a falta de associações significativas entre a ingestão de FLV e a pressão 

arterial sistólica nos adolescentes deste estudo. 

 A única coorte elegível nesta revisão foi realizada durante 10 anos com crianças 

e adolescentes alemães, participantes do estudo Dortmund Nutritional and 

Anthropometric Longitudinally/Designed Study (DONALD) (56). Esta coorte encontrou 

associação significativa entre o consumo de FLV e níveis de pressão arterial sistólica em 

crianças no estágio pré puberal (antes do estágio de Tanner II); Porém, esta associação 

não foi observada em adolescentes já em desenvolvimento puberal. Independente do 

possível fator de confusão relacionado às alterações hormonais decorrentes desta faixa 

etária, os adolescentes consumiram menos FLV que as crianças (ajustado pelo consumo 

energético), pois estes tendem a padrões alimentares desestruturados, e a comer fora do 

lar mais frequentemente que as crianças (80); Estes comportamentos podem conduzir a 

dietas menos saudáveis em termos de ingestão de FLV (81). Tais achados podem, 

parcialmente, explicar por que essa associação não foi significativa nesta faixa etária. 

Shi et al. (56) concluíram que, em adolescentes saudáveis, o consumo de FLV já começa 

a influenciar os valores de pressão arterial, embora em magnitude mínima. 
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Circunferência da cintura 

 Em relação à circunferência da cintura, foram encontrados quatro estudos que 

analisaram esta medida com o consumo de FLV (54, 59, 61, 64). Bradlee et al.(54) 

observaram que a ingestão média de 4 porções de FLV diárias se associou a menores 

medidas de circunferência da cintura. Além disso, adolescentes com obesidade 

abdominal consumiram menos FLV que aqueles sem obesidade abdominal (p=0,045) 

(54). Uma possível explicação biológica para essa associação é o conteúdo de fibras nas 

FLV(82). Uma vez que as fibras tornam o processo digestivo mais lento e aumentam a 

saciedade, consumi-las pode reduzir a ingestão energética total (83). Além disso, as 

fibras podem melhorar a sensibilidade à insulina e estimular a oxidação lipídica (84). 

Outra explicação comportamental seria que o alto consumo de FLV pode refletir um 

estilo de vida mais saudável, e consequentemente, diminuir o consumo de açúcares e 

gorduras, os quais se relacionam à obesidade. 

 Abreu et al. (59) relataram que o consumo de legumes e verduras estava 

positivamente associado à obesidade central em meninos. Porém, tal estudo apresenta 

várias limitações, incluindo o desenho transversal, o que pode distorcer a relação 

temporal entre o consumo alimentar e a obesidade abdominal (85); a tendência dos 

obesos em subestimar o consumo alimentar em comparação aos magros (86). 

Glicemia de jejum 

 Embora Cardoso et al. (62) não tenham encontrado associação significativa entre 

consumo de FLV e valores de glicemia de jejum, eles indicaram que a ingestão diária de 

frutas se comportou como fator protetor para a hiperinsulinemia, a qual se relaciona 

com o controle glicêmico (87). FLV são fontes importantes de fitoquímicos bioativos, 

compostos fenólicos, ácidos fenólicos, flavonóides, carotenóides, minerais e vitaminas 

(especialmente a vitamina C), os quais possuem potencial antioxidante (88). O estresse 

oxidativo representa um desequilíbrio entre os níveis de espécies reativas de oxigênio e 

de antioxidantes, e pode gerar distúrbios no metabolismo da glicose e hiperglicemia 

(89). 
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Lipoproteínas plasmáticas 

 Cardoso et al. (62) avaliaram a relação entre consumo de FLV e diferentes 

lipoproteínas plasmáticas, porém não encontraram associação significativa em nenhuma 

destas lipoproteínas. Já Lloyd et al. (60) encontraram associação significativa (p=0,04) 

entre o consumo de frutas e suco de frutas e a proporção de colesterol total para HDL 

colesterol em meninas de 17 anos de idade. Embora os mecanismos envolvidos nessa 

associação ainda sejam incertos, Lloyd et al. (60) sugerem que como as frutas são ricas 

em β-caroteno e α-tocoferol, possivelmente  houve um aumento desses componentes na 

concentração plasmática das meninas que consumiram 4 porções de fruta por dia ou 

mais (60). Estes componentes, juntamente com o elevado teor de fibras das FLV, podem 

reduzir o estresse oxidativo, a agregação plaquetária e a síntese de colesterol hepático; e 

também podem aumentar a excreção fecal de ácidos graxos, os quais se associam a 

melhores perfis lipídicos (90). 

Síndrome metabólica 

 Pan e Pratt (53) investigaram a relação entre a ingestão de FLV e o risco de 

síndrome metabólica com base nas definições propostas de pressão arterial sistólica, 

circunferência da cintura, glicemia de jejum, triglicérides e HDL colesterol. Seus 

resultados indicaram associação significativa entre o índice de alimentação saudável 

para frutas e menor risco de desenvolver síndrome metabólica em adolescentes 

americanos (razão de chance: 0,88; IC95%: 0,81-0,97), após ajuste para idade, sexo, 

etnia, nível sócioeconômico, índice de massa corpórea e atividade física (53). Estes 

autores sugerem que uma alimentação rica em FLV possui papel benéfico na prevenção 

da síndrome metabólica (53). Outros estudos também evidenciam que o aumento no 

consumo de FLV na adolescência já mostrou efeitos sobre marcadores inflamatórios e 

de estresse oxidativo, e que o rastreamento deste consumo durante a vida pode indicar 

um menor risco de desenvolver síndrome metabólica na idade adulta (90-92). 
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5.2 Aspectos metodológicos 

 A fim de superar as limitações dos artigos revisados, estudos longitudinais com 

alta qualidade metodológica permanecem necessários para melhor compreender as 

possíveis associações entre o consumo de FLV e a saúde cardiovascular em 

adolescentes, visto que estas são bem estabelecidas nos adultos. Portanto, propõe-se as 

seguintes sugestões para pesquisas futuras, conforme descrito abaixo: 

Tipo de estudo: Dez dos 11 artigos elegíveis são estudos transversais, os quais têm 

limitações, particularmente a impossibilidade de identificar relações temporais entre a 

exposição e o desfecho analisados (72). Essa limitação pode explicar parte das poucas 

associações encontradas nos estudos (85). Em contrapartida, os estudos transversais são 

bastante viáveis, de baixo custo, e são realizados com populações saudáveis e que, 

teoricamente, vivem em um ambiente livre de controle dos pesquisadores (85). Essas 

são questões importantes a serem consideradas, especialmente, ao se avaliar o consumo 

alimentar de seres humanos, visto que este é um sistema de interações complexas (41). 

Tais interações dificultam a avaliação da dieta através de uma abordagem linear, como 

por exemplo, nas abordagens adotadas com medicamentos em ensaios clínicos (41). 

Apesar disso, quando os estudos transversais forem inviáveis, e se houver 

disponibilidade de recursos financeiros, os estudos de coorte prospectivos devem ser 

priorizados, monitorando os adolescentes durante o período de seguimento, para inferir 

causalidade com maior grau de certeza (41). Além disto, as coortes prospectivas podem 

ser úteis para estabelecer recomendações mais apropriadas de FLV para a saúde 

cardiovascular do adolescente, considerando-se que nestes estudos é possível identificar 

os efeitos a longo prazo desta relação, e sem interferências do pesquisador (41). 

População: Após a leitura dos 102 artigos na íntegra, 24 destes foram excluídos devido 

à classificação do período da adolescência distinta do preconizado pela OMS (45). 

Portanto, ao estudar essa população, deve-se considerar a faixa etária entre os dez e 19 

anos de idade. 

Métodos de avaliação de consumo alimentar: Não há consenso quanto ao melhor 

método de avaliação de consumo de FLV para adolescentes (93). Entretanto, ajustes 

estatísticos para a ingestão de energia diária total podem reduzir as variações e erros 

sistemáticos nessas avaliações. É muito importante validar os métodos de avaliação de 
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consumo alimentar usados em adolescentes (41), para incorporar pontos de corte 

plausíveis e baseados nas necessidades energéticas previstas, para quantificar as 

incoerências do relato de ingestão alimentar (94), e para ajustar a variabilidade 

intraindividual (95). Ainda, a integração de tecnologias inovadoras nas ferramentas de 

avaliação dietética pode aumentar a motivação dos adolescentes, providenciando 

interações divertidas a este processo de avaliação (96, 97). 

Dose-resposta: Apesar da OMS recomendar o consumo de cinco porções/400 g de FLV 

(33) por dia, apenas Idelson et al. (64) consideraram esta recomendação, e identificaram 

que menos de 3% da sua amostra (14 a 17 anos de idade) a cumpriram. Como os 

estudos raramente adotaram tal recomendação de cinco porções diárias, e como os 

adolescentes muitas vezes não atingem esse consumo, é improvável que qualquer 

associação significativa com a saúde cardiovascular seja detectada (35). Portanto, a 

ausência de recomendação de FLV apropriada para adolescentes é uma limitação 

importante. Sugere-se que estudos futuros abordem a ingestão de FLV em intervalos de 

acordo com cada porção (ou 80 g) por dia, já que esta abordagem pode permitir a 

observação de um gradiente dose-resposta entre o consumo e os indicadores de risco 

cardiovascular. Ainda, políticas devem ser implementadas para aumentar a 

disponibilidade de FLV nas escolas (98, 99), enfatizando este consumo como alternativa 

à ingestão de bebidas açucaradas, doces e frituras (23). 

Indicadores de risco cardiovascular: Foram utilizados múltiplos critérios para definir 

os indicadores de risco cardiovascular em adolescentes. Portanto, uma classifição 

unificada pode ser útil para estimar a prevalência global de risco cardiovascular em 

jovens, pois isso possibilitaria comparações válidas entre as nações (20). 

Ajustes para os fatores de confusão: Embora os estudos elegíveis tenham incluído 

distintas covariáveis no modelo, por exemplo idade e sexo, outros fatores de confusão 

residual devem ser medidos e ajustados, como o estágio puberal, atividade física, tempo 

de comportamento sedentário, duração de sono, nível socioeconômico e fatores 

ambientais; Esses ajustes são particularmente importantes nos estudos com 

adolescentes, a fim de se evitar conclusões equivocadas (98, 100). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 As associações entre consumo de FLV e indicadores de risco cardiovascular em 

adolescentes foram inconsistentes. Além disso, não existe uma recomendação 

padronizada para o consumo de FLV específica para esta faixa etária. A inconsistência 

destes resultados, provavelmente, foi decorrente da heterogeneidade dos métodos 

utilizados para avaliar e classificar o consumo de FLV, como também para definir o 

risco cardiovascular em adolescentes.  

 Estudos adicionais, que abordem alta qualidade metodológica, permanecem 

necessários para melhor compreender a adequação do consumo de FLV e o beneficio da 

saúde cardiovascular em adolescentes, visto que esta relação é bem estabelecida em 

adultos. Entretanto, o consumo de FLV, desde jovem, pode representar benefícios à sua 

saúde cardiovascular. 
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7 COMENTÁRIOS GERAIS 

 

 

Em princípio, pretendeu-se estimar o efeito do consumo de FLV em cada 

indicador do risco cardiovascular dos adolescentes (individual e combinado); E avaliar 

os métodos utilizados nos artigos elegíveis por meio do teste de heterogeneidade. No 

entanto, conforme explicado previamente, não foi possível conduzir a meta-análise, e 

estes objetivos foram adaptados dentro das condições oferecidas pelos artigos. 
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8 ANEXO A 

 

 

Quadro 4 – Checklist MOOSE para estudos observacionais adaptado ao Português 

Item 

n
o
 

Recomendação 
Reportado na 

página n
o
 

A introdução deve incluir 

1 Definição do problema 1 

2 Descrição da hipótese 7 

3 Descrição dos desfechos do estudo 2 – 4 

4 Tipo de exposição 4 – 5 

5 Tipo de desenho de estudo considerado  6 

6 População de Estudo 5 

A estratégia de busca deve conter 

7 Qualificações dos pesquisadores 13 

8 Estratégia de pesquisa, incluindo período de tempo na síntese e palavras-chave 8-12 

9 
Esforços para incluir todos os estudos disponíveis, incluindo contato com os 

autores 
9 

10 Base de dados eletrônicas pesquisadas 8 (Quadro 1) 

11 Gerenciador de referências utilizado, nome e versão 14 

12 
Utilização de pesquisa manual (por exemplo, listas de referência de artigos 

obtidos) 
9 

13 Lista de citações localizadas e excluídas, incluindo justificativa 15 

14 Método de tratamento de artigos publicados em línguas diferentes do inglês 14 

15 
Método de tratamento de resumos e estudos não publicados 

Não Aplicável 

16 
Descrição de qualquer contato com autores 

15 

Os métodos devem incluir 

17 
Descrição da relevância ou adequação dos estudos reunidos para avaliar a 

hipótese a ser testada 
14 

18 Justificativa para a seleção e codificação de dados  10-14 

19 Documentação de como os dados foram classificados e codificados 15 

20 Avaliação de fatores de confusão Não aplicável 

21 Avaliação da qualidade do estudo 15 

22 Avaliação de heterogeneidade Não aplicável 

23 

Descrição dos métodos estatísticos (por exemplo, descrição completa de 

modelos de efeitos fixos ou aleatórios, modelos de dose-resposta ou meta-

análise) 

Não aplicável 

24 Fornecimento de tabelas e gráficos apropriados 8. 10, 13 
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Item 

n
o
 

Recomendação 
Reportado na 

página n
o
 

Os resultados devem incluir 

25 
Gráfico de meta-análise 

Não aplicável 

26 
Tabela com informações descritivas para cada estudo elegível 

20 – 21 

27 Resultado de teste de sensibilidade Não aplicável 

28 Indicação de incerteza estatística dos resultados 23 

Item      

n
o
 

Recomendação 
Reportado na 

página n
o
 

A discussão deve incluir 

29 Avaliação quantitativa de viés Não aplicável 

30 Justificativa para exclusão 24 

31 Avaliação de qualidade dos estudos elegíveis 24 – 25 

A conclusão deve incluir 

32 Consideração de explicações alternativas para os resultados observados 31 

33 Generalização das conclusões 31 

34 Diretrizes para pesquisas futuras 29 – 30 

35 Divulgação da fonte de financiamento 16 
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ANEXO B 

 

 

Aceite para publicação do artigo intitulado “Fruits and vegetables: what do we 

know about their role in adolescent cardiovascular health?” na Nutrition Reviews (Fator 

de Impacto 5.56) 
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ANEXO C 
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