
29 Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia

Unidade Coronariana 

Mesa Redonda:Prova dos nove em Prevenção Cardiovascular 

Qual o impacto da restrição do colesterol na dieta? 

SALA GERSON PINTO  , 12/05/2017 | 

Marcos Barojas, FESC , MBA

Vice Coordenador da U. Coronariana 

Clínica de I. Cardíaca 

ACLS / AHA 

Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia

Mesa Redonda:Prova dos nove em Prevenção Cardiovascular 

Qual o impacto da restrição do colesterol na dieta? 

SALA GERSON PINTO  , 12/05/2017 | - SEXTA-FEIRA 

Marcos Barojas, FESC , MBA

Vice Coordenador da U. Coronariana – H Português

Clínica de I. Cardíaca - Hospital Santa Izabel

ACLS / AHA - INESS  / FABAMED



insaturadasinsaturadas

PUFAs

MUFAs

PUFAs



colesterol

esteróide modificado,molécula lipí

as células animais

colesterol

lipídica  biossintetizado por todas 

Eur Heart J. 2009;30(4):404-409.





hipercolesterolemia poligênica 

Genótipo susceptível estimulável

Dieta aterogênica :consumo exces

trans e, em menor grau, colesterol.

Gordura saturada alimentar é relac

Dieta pode reduzir o LDL-C   10-15Dieta pode reduzir o LDL-C   10-15

é de 5%

Lancet  

hipercolesterolemia poligênica 

essivo de gordura saturada, gordu

trans e, em menor grau, colesterol.

lacionável com aumento de LDL-C

15%, mas no mundo real a reduçã15%, mas no mundo real a reduçã

Lancet  Volume 370, No. 9602, p1829–1839, 1 December 20





As diretrizes nutricionais do NCEP :

‣ Gordura total - Menos de 30% do  VET

‣ Gordura saturada - Menos de 7% da ingestão de energia‣ Gordura saturada - Menos de 7% da ingestão de energia

‣ Gordura poliinsaturada - Menor ou igual a 10% da ingestão energética

‣ Gordura monoinsaturada - De 10-15% da ingestão de energia

‣ Colesterol - Menos de 200 mg / dL

‣ Carboidratos - De 50-60% da ingestão de energia

Menos de 30% do  VET

Menos de 7% da ingestão de energiaMenos de 7% da ingestão de energia

Menor ou igual a 10% da ingestão energética

15% da ingestão de energia

60% da ingestão de energia
Br J Nutr. 2008; 99(2):281-6 (ISSN: 0007-
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A incerteza é alta 

Não existe nenhum dado fortemente consistente que 

relacione gorduras saturadas com DCV.
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e na era da informação …e na era da informação …



Metanálsies mais recentes

Maiores ingestões de gorduras saturadas 

associadas ao aumento do risco de DCV

Siri, Chowdhury, deSouza et 

baixo)

Coortes de Boston 2015/6 -Coortes de Boston 2015/6 -

gordura Sat por PUFA / MU

total reduzida, a substituição por carboidratos não

Metanálsies mais recentes

Maiores ingestões de gorduras saturadas não foram 
ao aumento do risco de DCV

et al., Mas nível de evidência

- mostram a substituição da- mostram a substituição da

UFA associada à mortalidad

total reduzida, a substituição por carboidratos não



ensaios randomizados recentes

Redução da gordura total não está associadaRedução da gordura total não está associada
DCV  (WHI trial)

Meta-análise , Hooper  et al, sugere 

os eventos combinados de C

ascular cerebral ou mortalidad

de evidência: moderado)de evidência: moderado)

Substituição de gorduras saturadas por gorduras 

poliinsaturadas reduz risco de CHD (Mozzafarian)

ensaios randomizados recentes

não está associada com mennão está associada com men

análise , Hooper  et al, sugere pequena redução
 CV, mas não IM, acidente 

dade total (inconsistente, níve

Substituição de gorduras saturadas por gorduras 

poliinsaturadas reduz risco de CHD (Mozzafarian)



sim , e o que deve levar pra casa ?

O foco na dieta deverá ser reduzir a inflamação ?

Mudanças de estilo de vida e  redução do colesterol

Esta é uma condição inflamatória metabólica sistêmica

A forma de combater a doença cardíaca é diminuir a 

resistência à insulina e inflamação
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