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RESUMO 
 
Introdução e Resumo: O AVC (Acidente Vascular Cerebral) é uma das principais 

causas de morbidade e mortalidade a nível mundial, portanto, a identificação de 

fatores de risco e estratégias de prevenção é considerada de importância para a 

saúde pública. Dieta rica em frutas e vegetais, com sódio reduzido e aumento na 

ingestão de potássio reduz o risco de AVC. Este estudo preliminar tem como 

objetivo avaliar o impacto do aconselhamento nutricional nos principais fatores de 

risco para AVC em pacientes após acidente vascular cerebral recente, seguidos 

por 3 meses. No estudo principal estes pacientes serão seguidos por 12 meses. 

Métodos: Pacientes com AVC recente (até 3 meses do quadro inicial) atendidos 

no Hospital de Clínicas de Porto Alegre foram randomizados para receber 

aconselhamento nutricional com uma dieta DASH (grupo de intervenção -GI) ou 

seguir a dieta usual (grupo controle - GC). Foram avaliadas características clínicas 

e demográficas e em cada visita foram feitas medidas antropométricas, medição 

da pressão arterial, exames bioquímicos e recordatório de 24 horas da ingestão de 

alimentos. As visitas foram realizadas na randomização (visita 1) e 1 e 3 meses 

após a visita 1. Os desfechos primários foram a redução das medias de pressão 

arterial dentro dos 3 meses após randomização e a proporção de pacientes com 

pressão arterial controlada na visita 3. 

Resultados: Foram avaliados 48 indivíduos (21 no GI e 27 no GC), com uma 

idade média de 59 ± 12 anos. Não houve diferença significativa entre os dois 

grupos quanto aos desfechos primários. Observamos uma tendência de redução 

na pressão diastólica com um aumento na ingestão de cálcio (p = 0,06) e com 
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aumento da ingestão de sódio, percebemos um aumento da pressão arterial 

diastólica (p =0,058) em ambos os grupos.  

Conclusões: Este estudo não demonstrou diferença no controle dos fatores de 

risco entre pacientes que receberam orientação nutricional comparados com 

aqueles com dieta usual. Possivelmente, a continuidade deste estudo, com um 

número maior de pacientes e um seguimento mais longo, poderá nos trazer 

resultados mais conclusivos sobre esta relação.  

 
Palavras chave: Acidente cerebral vascular, hábitos alimentares, hipertensão, 
prevenção secundária, dieta. 
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ABSTRACT 
 

Background and Purpose: Stroke is a leading cause of morbidity and death at a 

global level, thus identification of risk factors and prevention strategies are 

considered of major public health importance. Diets rich in fruits and vegetables 

and with reduced sodium and increased potassium intake would reduce stroke risk. 

This preliminary study aims to assess the impact of nutrition counseling in the 

major risk factors for stroke in patients after recent stroke followed by 3 months. 

Methods: We randomized to receive nutritional counseling with a DASH Diet 

(Intervention group-IG) or follow usual diet (Control Group – CG) consecutive 

patients with acute stroke, assisted at the Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

Clinical and demographic characteristics were assessed and in each visit 

anthropometric measures, arterial pressure, biochemical laboratory and 24-hour 

food-intake recordatory were collected and assessed. Patients were evaluated at 

baseline and at one and 3 months after allocation. Primary outcomes were the 

reduction of the mean arterial blood pressure within 3 months and the proportion of 

patients with controlled blood pressure at visit number 3. 

Results: Forty-eight individuals were randomly assigned to two groups (21 in the 

IG and 27 in the CG), with a mean-age of 59 ± 12 years. We did not observe 

significant differences between the two studied groups in the primary outcome. We 

observed a trend of reduction in diastolic BP with an increase in calcium intake (p = 

0.06) and an increase in diastolic blood pressure (p= 0,058) in both groups 

associated to an increased sodium intake. 
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Conclusions: The primary endpoint of this study was negative. Possibly, the 

continuity of the study with a larger number of patients followed for a longer period 

of time may provide us with more conclusive results about this relation. 

 

 

 
Key words: Stroke, eating habits, hypertension, secondary prevention, diet. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 As denominadas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 

responsáveis por quase 60% da mortalidade global e 80% das mortes por essas 

doenças acontecem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 1 

Dentre as DCNT, o AVC é a mais importante porque é a primeira causa de 

incapacidade e a segunda causa de mortalidade no mundo, responsáveis por 

6.000.000 de mortes em 20052, 3 Estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas 

terão um AVC em 2015 e aproximadamente 1/3 destes resultará em óbitos. 4  

 No Brasil, o AVC é a principal causa de morte por doenças 

cerebrovasculares, responsável por 99.262 óbitos registrados em 2009. 5 

A hipertensão é o maior fator de risco para AVC e esta associada com um risco 

2,5 vezes maior do que de acidente vascular cerebral. Junto com a hipertensão, 

tabagismo atual, obesidade abdominal, dieta inadequada e baixos níveis de 

atividade física representam 80% do risco global de AVC, explicando 80% e 90% 

do risco de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e hemorrágicos, 

respectivamente. Ao considerar os fatores de risco adicionais, diabetes melito, 

razão aumentada de apolipoproteína B – apoliproteína A1, causas cardíacas 

(fibrilação atrial ou flutter, infarto do miocárdio prévio, doença da válvula), ingestão 

de álcool e fatores psicossociais somam os 10 fatores de risco que correspondem 

a 90% do risco global de AVC. 6 

Muitos estudos observacionais têm mostrado que vários aspectos da dieta 

estão associados com risco de AVC. 7-9 Evidencias de um estudo prospectivo 
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apontaram que o aumento do consumo de frutas e vegetais esta associado com 

risco reduzido de AVC.  

O estudo de Joshipura et al, 10,sugere que  para cada aumento de porção 

de frutas e hortaliças, o risco de acidente vascular cerebral foi reduzido em 6%. 

Em estudos prospectivos, um maior nível de ingestão de sódio foi associado com 

um risco aumentado de AVC, 11 enquanto um maior nível de potássio foi 

associado com um risco reduzido. 12, 13 

 Ensaios clínicos randomizados que estão focados especificamente em 

dietas e acidente vascular cerebral não foram encontrados. 

 Considerando todos estes dados, os resultados preliminares deste estudo 

visam avaliar o impacto do aconselhamento nutricional nos principais fatores de 

risco para AVC (hipertensão, dislipidemia, diabetes e obesidade) nos pacientes 

vítimas de AVC nos últimos 3 meses em um hospital público de Porto Alegre, 

Brasil. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Definição 
 

 O AVC é definido como uma súbita perda de função cerebral, resultante da 

interferência no suprimento sangüíneo. É um fenômeno vascular agudo, que pode 

ser do tipo isquêmico ou hemorrágico. 14 15  

2.2 Fisiopatologia e Tipos de AVC 

 
Dados da American Heart Association (AHA) mostram que do total de 

pacientes acometidos por Doença Cerebrovascular, 87% são acometidos por 

episódios isquêmicos, 10% por hemorragia intraparenquimatosa e 3% por 

hemorragia subaracnóide 2, 16. 

Na hemorragia, há sangramento dentro do crânio, podendo ocorrer 

diretamente no tecido cerebral como na hemorragia intra-parenquimatosa ou para 

dentro do fluido cerebroespinal que envolve o cérebro e a medula como na 

hemorragia subaracnóide. Na isquemia há diminuição do suprimento sangüíneo 

para determinada região cerebral, com menor oferta de oxigênio e nutrientes para 

esta região.   Nesta situação, raramente a obstrução é completa, sendo o fluxo 

sangüíneo cerebral residual dependente do grau de obstrução e da presença de 

circulação colateral. O grau da lesão isquêmica é proporcional à duração e à 

severidade da redução do fluxo sanguíneo 17. 
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2.2.1 AVC Isquêmico  

 
Existem 3 principais tipos de AVC isquêmico: trombótica, embólica e por 

hipoperfusão. 18 

AVC Isquêmico Trombótico 

Refere-se à isquemia devido à obstrução de uma artéria por doença local, 

com dano à região cerebral suprida pelo vaso acometido. A obstrução ocorre 

devido à doença na parede arterial. Pode ser dividida em doença de grandes 

artérias ou de pequenas artérias. Aterosclerose é a causa mais comum de AVC 

isquêmico trombótico, com acometimento de artérias extracranianas ou 

intracranianas que suprem o cérebro. 

AVC Isquêmico Embólico 

Ocorre devido a êmbolos originados em outro local que ocluem uma artéria 

e conseqüentemente o suprimento de sangue para determinada região do 

cérebro. Os êmbolos cerebrais geralmente são originados no coração 

(cardioembólico), na aorta ou nos grandes vasos extra-cranianos - carótidas e 

vertebrais – (tromboembólico). A oclusão arterial por êmbolo ocorre de maneira 

súbita, com início súbito dos sintomas, os quais geralmente apresentam máxima 

intensidade em seu início. De maneira diversa ao que ocorre na isquemia cerebral 

trombótica, ao mesmo tempo diferentes territórios arteriais podem ser acometidos 

por êmbolos originados no coração ou na aorta. 

AVC Isquêmico Perfusional 

A redução da perfusão arterial que ocorre na hipoperfusão sistêmica é 

global, não afetando regiões cerebrais isoladas. Diferente das outras categorias, 
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os sintomas de disfunção cerebral tipicamente são difusos e não-focais. Os sinais 

neurológicos são tipicamente bilaterais e simétricos, podendo no entanto ser 

assimétricos se houver acometimento preexistente dos vasos cerebrais. 18 

2.2.2 Hemorragia Intracerebral  

 
A causa mais comum de hemorragia intracerebral é a hipertensão. Outras 

causas são diáteses hemorrágicas, angiopatia amilóide, uso de drogas ilícitas 

como anfetaminas e cocaína, e malformações vasculares. Causas menos 

freqüentes incluem sangramento dentro de tumores, ruptura de aneurismas e 

vasculite.18 

O sangramento geralmente é proveniente de arteríolas ou pequenas 

artérias e ocorre diretamente para o cérebro com formação de hematoma no local 

do sangramento que se espalha pela substância branca. Os sintomas ocorrem de 

maneira gradual, com piora de minutos a horas acompanhando o acúmulo de 

sangue que ocorre nesse intervalo de tempo, e representam a região cerebral 

acometida pelo sangramento. Cefaléia, vômitos e diminuição do nível de 

consciência podem ocorrer se o hematoma torna-se grande o suficiente para 

provocar elevação da pressão intracraniana. 18 

 

2.2.3 Hemorragia subaracnóide  

 
As principais causas de hemorragia subaracnóide são a ruptura de 

aneurismas arteriais na base do cérebro e o sangramento proveniente de 

malformações vasculares localizadas próximas à superfície meníngea. Menos 
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freqüente, a hemorragia subaracnóide ocorre devido a diáteses hemorrágicas, 

trauma, angiopatia amilóide ou uso de drogas ilícitas. 18 

A ruptura de um aneurisma provoca sangramento para dentro espaço 

subaracnóide, com rápido aumento da pressão intracraniana, levando a morte ou 

ao coma se há persistência do sangramento. Geralmente o sangramento dura 

poucos segundos, no entanto o ressangramento é comum.18 

Na hemorragia subaracnóide os sintomas iniciam de maneira abrupta. 

Cefaléia é um sintoma comum, geralmente de grande intensidade, holocraniana 

podendo haver irradiação para a região cervical ou até mesmo para as pernas. 

Vômitos podem acompanhar a cefaléia. Sinais neurológicos focais são 

infreqüentes, ocorrendo somente se há sangramento intraparenquimatoso 

associado. O aumento da pressão intracraniana pode levar a perda súbita de 

consciência.18 

 

2.3 Epidemiologia 
 
 O AVC é um evento que, não raro, resulta em seqüelas de ordem física, 

funcional, emocional e social.  A perda, ou a limitação, da autonomia nos 

indivíduos acometidos é uma forte expressão das conseqüências de um AVC, sem 

contar os elevados custos hospitalares e previdenciários4. 

 No estudo de Framingham, a doença aterotrombótica e o acidente 

isquêmico transitório foram responsáveis por 2/3 das doenças cerebrovasculares. 

A incidência geral da doença cerebrovascular e do seu subtipo mais comum, o 

aterotrombótico, aumentaram com a idade e dobraram a cada década de vida 19. 
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 A incidência do AVC é maior no sexo masculino, com relação 

homem/mulher em todas as idades de 1,25. A diferença de incidência entre os 

sexos diminui com o avanço da idade até tornar-se mais incidente em mulheres 

acima de 80 anos. A relação homem/mulher é de 1,59, 1,46, 1,35, e 0,74 para 

indivíduos de 65 a 69 anos, 70 a 74, 75 a 79, e mais de 80 anos, 

respectivamente2. Os negros são mais propensos do que outras raças16. 

 O AVC é considerado hoje como uma das desordens de maior importância 

no contexto mundial. Esta patologia tem sido apontada como a segunda mais 

comum causa de morte e a principal causa de inaptidão para atividades no 

mundo, com dois terços destas mortes ocorrendo em países com baixo ou médio 

grau desenvolvimento 20. Nestes países, estimativas apontam que a cada 10 

mortes, 1 é creditada a doença cerebrovascular. 

 

2.4 Avaliação e diagnóstico  
 

A meta da primeira avaliação é confirmar o diagnóstico de AVC e excluir 

outras situações que causem sintomas neurológicos semelhantes. Os pacientes 

com AVCI geralmente têm um quadro de início súbito de sinais neurológicos focais. 

Alguns pacientes têm piora gradual outros têm sintomas que melhoram e pioram 

(flutuam). Geralmente o diagnóstico de AVCI é corretamente identificado por 

médicos emergencistas (sensibilidade de 86,5% e especificidade de 99%), 21 

entretanto,  erros no diagnóstico podem ocorrer. Várias condições mimetizam um 

AVC. As mais comuns são: convulsões não reconhecidas, estados confusionais, 
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síncope, distúrbios tóxicos ou metabólicos (principalmente hipoglicemia), tumores 

cerebrais e hematoma subdural 14. 

Após caracterizar o quadro como um AVCI, é fundamental definir o momento 

exato do início dos sintomas. Para fins de tratamento, o horário de início é 

assumido como o último momento em que o paciente foi visto sem sintomas. Se o 

paciente acorda pela manhã com um AVCI, o início é considerado como o último 

horário em que ele foi visto sem sintomas antes de deitar. Se o paciente tem 

sintomas leves e vai progressivamente piorando, é considerado o horário de início 

do primeiro sintoma. Ao contrário, se o paciente teve um acidente isquêmico 

transitório, isto é, recuperou completamente o déficit, e apresenta um novo evento, 

será observado o horário de início do novo sintoma para definir a conduta 

terapêutica 22. 

A gravidade do AVCI baseado nos achados do exame neurológico é um forte 

indicador prognóstico. A escala mais utilizada para quantificação do déficit 

neurológico é a National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 23, que pontua o 

exame neurológico de zero (sem déficit) a 42 (maior déficit). O escore inicial do NIH 

dá importante informação sobre o prognóstico. Aproximadamente 60% a 70% dos 

pacientes com AVCI agudo com NIH inicial <10 terão evolução favorável em um 

ano quando comparados com 4% a 16% daqueles com escore >20 24.  A escala do 

NIH também pode identificar pacientes com maior risco de hemorragia 

intracraniana associada ao tratamento trombolítico (NIH >20) 25. 

Uma das escalas que mede o resultado funcional após um AVC é a escala de 

Rankin modificada (mRankin)26 – Tabela 2. O escore zero indica a ausência de 

sintomas, o escore 5 indica severa incapacidade e o escore 6, morte.
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Tabela 1 Escala para avaliação do déficit no AVC do National Institute of Health 

(NIH). 

 Descrição Escore 
1ª Nível de consciência 0 – alerta 

1 - sonolento 
2 - obnubilado 
3 – comatoso 
 

1b Orientação 
(perguntar mês e idade) 

0 - responde ambas corretamente 
1 - responde 1 corretamente 
2 - não responde nenhuma 
 

1c  Resposta a comandos 0 - obedece ambos corretamente 
1 - obedece 1 corretamente 
2 - não obedece 
 

2 Olhar 0 - movimento horizontal normal 
1 - paralisia parcial do olhar 
2 - paralisia completa do olhar 
 

3 Campo visual 0 - nenhum defeito 
1 - hemianopsia parcial 
2 - hemianopsia bilateral 
 

4 Movimento facial 0 – normal 
1 - paresia facial leve 
2 - paresia facial parcial 
3 - paralisia completa unilateral 
 

5 Função motora membro superior 
5a. Esquerdo 
5b. Direito 

0 - nenhuma queda 
1 - queda leve, não atinge a cama em 10 segundos 
2 - queda atingindo a cama antes de 10 segundos 
3 - nenhum movimento contra a gravidade 
4 - nenhum movimento 
 

6 Função motora membro inferior 
6a. Esquerdo 
6b. Direito 

0 - nenhuma queda 
1 - queda leve, não atinge a cama em 5 segundos 
2 - queda atingindo a cama antes de 5 segundos 
3 - nenhum movimento contra a gravidade 
4 - nenhum movimento 
 

7 Ataxia 0 - sem ataxia 
1 - ataxia em 1 membro 
2 - ataxia em 2 membros 
 

8 Sensibilidade 0 – normal 
1 - perda sensitiva leve 
2 - perda sensitiva severa 
 

9 Linguagem 0 – normal 
1 - afasia leve 
2 - afasia severa 
3 - mutismo ou afasia global 
 

10 Articulação da fala 0 – normal 
1 - disartria leve 
2 - disartria severa 
 

11 Extinção ou inatenção 0 – ausente 
1 - leve - perda de 1 modalidade 
2 - severa - perda de 2 modalidades 
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Tabela 2 Escala de avaliação funcional pós-AVC – Escala de Rankin modificada. 
Grau Descrição  
0 Sem sintomas  

 
 

1 Nenhuma deficiência significativa, a 
despeito dos sintomas 
 

Capaz de conduzir todos os deveres e atividades 
habituais 
 

2  Leve deficiência Incapaz conduzir todas as atividades de antes, mas 
é capaz de  
cuidar dos próprios interesses sem assistência 
 

3 Deficiência moderada Requer alguma ajuda mas é capaz de caminhar 
sem  
assistência (pode usar bengala ou andador) 
 

4 Deficiência moderadamente grave Incapaz de caminhar sem assistência e incapaz de 
atender às  
próprias necessidades fisiológicas sem assistência 
 

5 Deficiência grave Confinado à cama, incontinente, requerendo 
cuidados e  
atenção constante de enfermagem 
 

6 Óbito  
 
 

 

2.5 Classificação etiológica do AVC Isquêmico 
 

Subdivide os AVCI em 5 grupos principais de acordo com a sua etiologia 

(Classificação de TOAST)27. Cada um destes subtipos apresenta diferentes 

causas, cursos clínicos, prognóstico e estratégias de tratamento. 

 

2.5.1 Aterosclerose de Grandes Artérias 

 
Nos infartos por aterosclerose de grandes artérias os exames dos vasos 

(através de Doppler de carótidas, Doppler transcraniano, angiorressonância ou 

angiotomografia dos vasos cranianos) demonstram estenose maior que 50% ou 

oclusão de grandes ramos arteriais (intra ou extra cranianos) do mesmo lado da 

lesão central ou placas complexas na aorta ascendente ou transversa (> 4mm). A 

tomografia do crânio (TC) ou Ressonância magnética do crânio (RM) em geral 
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demonstra lesões cerebrais maiores que 1,5 cm de diâmetro. Outros exames 

devem excluir fontes potenciais de cardioembolia. 

 

2.5.2 Cardioembolismo 
 

Os infartos cardioembólicos são decorrentes de oclusão de vaso cerebral por 

êmbolos provenientes do coração. As principais doenças cardíacas 

potencialmente emboligênicas podem ser classificadas em Alto e Médio risco de 

embolização (Tabela 3). 

 

Tabela 3 Fontes de alto e médio risco de cardioembolia 
Fontes de Alto Risco Fontes de Médio Risco 

Prótese valvar sintética Prolapso de valva mitral 
Estenose mitral com fibrilação atrial Calcificação do anel mitral 
Fibrilação atrial (que não seja isolada) Estenose mitral sem fibrilação atrial 
Trombo atrial esquerdo séssil Turbulência atrial esquerda 
Doença do nó sinusal Aneurisma de septo atrial 
Infarto agudo do miocárdio recente  
(<4 semanas) 

Forame oval patente 
Flutter atrial 

Trombo ventricular esquerdo Fibrilação atrial isolada 
Cardiomiopatia dilatada Prótese valvar biológica 
Segmento acinético do ventrículo esquerdo  Endocardite asséptica 
Mixoma atrial Insuficiência cardíaca congestiva 
Endocardite infecciosa Segmento hipocinético do ventrículo esquerdo 

 Infarto agudo do miocárdio com mais de 4 semanas 
e menos de 6 meses 

 

2.5.3 Oclusão de Pequenas Artérias (lacunas) 

 
Nos infartos por oclusão de pequenas artérias cerebrais, também chamados 

infartos lacunares, o paciente apresenta clínica de síndrome lacunar (déficit 

neurológico sem comprometimento cortical) e em geral a TC ou RM demonstram 

lesões pequenas (lacunas), no território de artérias perfurantes, ou seja, núcleos 

da base, tálamo, tronco cerebral, coroa radiada e cápsulas interna e externa 

menores que 1,5 cm de diâmetro. Ocorrem por degeneração dos pequenos vasos 
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e arteríolas perfurantes, por ação direta da hipertensão arterial crônica, associado 

ou não ao Diabetes Melito. 

 

2.5.4 Infartos por Outras Etiologias 
 

Infartos com outras etiologias englobam todas as causas que diferem destas 

três primeiras, por exemplo: vasculopatias não ateroscleróticas (Moyamoya, 

dissecção arterial), desordens hematológicas (anemia falciforme), coagulopatias 

(deficiência de fatores fibrinolíticos), vasculites (varicela, lupus, meningite), etc.  

 

2.5.5 Infartos de Origem Indeterminada 
 

Os infartos de causa indeterminada são aqueles que não se enquadram nas 

categorias anteriores, apesar de investigação completa, ou se encaixam em mais 

de uma categoria.  

 

2.6 Fatores de Risco 
 

 Os fatores de risco para o desenvolvimento de um AVC podem ser 

classificados como não modificáveis e modificáveis. Dentre os não modificáveis, a 

história familiar de doenças cerebrovasculares (principalmente AVC, infarto agudo 

do miocárdio ou acidente isquêmico transitório em parentes próximos) ganha 

destaque 28. Liao et al , em um estudo de base populacional, relataram que o 

histórico familiar de AVC, principalmente dos pais, aumenta significativamente o 

risco de ocorrência de acidente vascular cerebral nos descendentes 29. 

A maioria dos fatores de risco para DCV, assim como para outras doenças 

cardiovasculares, como doença coronariana e doença vascular periférica, são 
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modificáveis através de medidas específicas de prevenção 30. Os fatores de risco 

potencialmente modificáveis são31 30: 

Tabagismo: o hábito de fumar está associado com aumento no risco de 

todos os subtipos de doença cerebrovascular, com forte relação entre dose 

consumida e incidência de eventos isquêmicos e hemorragia subaracnóide. Um 

estudo mostrou aumento de 2,58 no risco de DCV em fumantes quando 

comparado com não fumantes, havendo redução do excesso de risco em 2 a 4 

após cessação do consumo de tabaco.  

Dislipidemia: é um importante fator de risco para doença arterial 

coronariana, no entanto, a relação entre os níveis séricos de colesterol e a 

incidência de doença cerebrovascular parece ser mais complexa, com evidências 

mostrando ser apenas um fraco fator de risco para eventos isquêmicos. A redução 

de risco de DCV com uso de inibidores da HMG CoA redutase (estatinas) parece 

estar mais relacionado a atividade antiaterotrombótica que à redução dos níveis 

de colesterol.  

Hipertensão: é o mais importante fator de risco modificável para doença 

cerebrovascular, com aumento de risco para a doença com níveis pressóricos 

acima de 110/75mmHg. Aproximadamente 60% dos AVCs em homens e mulheres 

de todas as idades são atribuíveis à hipertensão. Ensaios clínicos randomizados 

de terapia anti-hipertensiva mostram claro benefício da diminuição de níveis 

tensionais na incidência de DCV, com maior benefício quando outros fatores de 

risco estão presentes.  

Diabetes Mellitus: indivíduos com diabetes têm um risco duas vezes maior 

de eventos isquêmicos quando comparados àqueles sem diabetes. A redução dos 
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níveis glicêmicos deve ocorrer juntamente com diminuição dos níveis de 

colesterol, da pressão arterial, do peso corporal, assim como com o aumento da 

atividade física. 

Obesidade: o aumento do peso corporal, especialmente quando localizada 

na região abdominal, está associado com outros fatores de risco cardiovasculares 

como hipertensão, resistência à insulina e intolerância à glicose, dislipidemia e 

outros, sendo assim importante fator de risco para doença cerebrovascular. 

Dieta: evidências demostram que dietas baseadas em gorduras não-

hidrogendas insaturadas, cereais como fonte de carboidratos, frutas e vegetais 

oferecem proteção significativa contra doença cerebrovascular e doença arterial 

coronariana. Além disso, uma dieta com redução da ingesta de sódio e aumento 

de potássio diminuem a pressão arterial e, consequentemente, diminuem o risco 

de AVC. 

Atividade física regular: muitos estudos observacionais mostraram 

relação inversa entre a prática de atividade física regular e o risco de doença 

arterial coronariana. 

 

2.7 Estudo INTERSTROKE  

 
 O Estudo INTERSTROKE6 foi um estudo de caso-controle que avaliou 3000 

pacientes com primeiro episódio de AVC e 3000 controles em 22 países com mais 

de 80% dos pacientes recrutados em países de baixo e médio desenvolvimento. 

Este estudo confirmou a hipertensão como principal fator de risco e, junto com 

tabagismo atual, obesidade abdominal, dieta inadequada e falta de atividade 
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física, foram responsáveis por 80% do risco global de AVC. Quando adicionados 

outros cinco fatores de risco – diabetes, consumo de álcool, fatores psicossociais, 

razão entre apolipoproteína B/A1 e causas cardíacas (fibrilação atrial ou flutter, 

valvulopatia, infarto do miocárdio) – temos representados 90% do risco de AVC.  

 

2.8 Acidente Vascular Cerebral e Hipertensão Arterial Sistêmica  
 

A HAS, responsável por 40% das mortes por Acidente Vascular Cerebral, é 

uma doença essencialmente assintomática que pode, subitamente, provocar um 

evento cardiovascular agudo (AVC ou Infarto Agudo do Miocárdio) fatal 32. De 

acordo com o estudo NHANES (National Health and Nutrition Examination 

Survey), 27% dos adultos americanos tem HAS (Pressão sistólica ≥140 mmHg e 

diastólica ≥90 mmHg)  e 31% são pré-hipertensos (sistólica 120-139 mmHg e 

diastólica 80-89 mmHg)33 17. As estimativas mundiais de prevalência de HAS são 

em torno de 1 bilhão de indivíduos com,  aproximadamente 7,1 milhões de mortes 

ao ano34, 35. 

No Brasil, a proporção de indivíduos diagnosticados com hipertensão 

cresceu de 21,6% em 2006 para 23,3% em 201036. No Rio Grande do Sul, um 

estudo realizado com 918 indivíduos, por um período de 2 anos, apontou uma 

prevalência de 33,7% de hipertensos 34. Em Porto Alegre/RS, Fuchs et al, 

encontraram uma prevalência de HAS de 52,2% em indivíduos na faixa etária 

igual ou maior de 40 anos37. 

Estudos epidemiológicos mostram que a medida em que a idade avança há 

um aumento na incidência e na prevalência de HAS. Mais da metade das pessoas 
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entre 60-69 anos e aproximadamente 70% das pessoas com mais de 70 anos são 

afetadas. A identificação precoce dos portadores de hipertensão e implementação 

de medidas preventivas tem reduzido o número de AVCs e de doenças 

isquêmicas coronarianas, o que resultará, a médio e longo prazo, em grande 

impacto no Sistema Único de Saúde, em termos de redução da morbimortalidade; 

diminuição dos custos sociais e financeiros e oferta de assistência adequada aos 

portadores da doença 38. 

O Joint National Commitee recomenda que modificações no estilo de vida 

devem ser a estratégia de tratamento inicial para diminuição da pressão 

sanguínea (JNC-7) e recomenda a dieta DASH, para pacientes com elevados 

níveis de pressão arterial, nível de evidência 1A39. A dieta DASH é recomendada 

também nas diretrizes de prevenção primária do AVC isquêmico. 40 

Ensaios clínicos com dieta DASH (rica em frutas e vegetais, produtos de 

baixo teor de gordura, reduzida em gorduras saturadas e rica em fibras) 

evidenciam sua eficácia, com ou sem redução de sódio extrínseco33, 41 

 

2.9 Dieta DASH 
 

Desde a década de 20, diversos autores vêm observando uma associação 

entre dieta vegetariana e melhores níveis de pressão arterial (PA). Não é claro se 

o determinante dos níveis pressóricos são os hábitos alimentares ou o estilo de 

vida, ou ainda a associação destes, mas parece ser indiscutível o efeito anti-

hipertensivo de alguns nutrientes 42-45 
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Rouse et al 28 avaliando os níveis de PA em duas populações de diferentes 

religiões e dietas: adventistas ovo lacto vegetarianos e onívoros (n= 82) e 

mórmons onívoros (n=113); encontraram médias de PA significativamente 

menores nos adventistas vegetarianos do que nos mórmons (115.6 / 68 e 121.2 / 

72.2) em homens e (109.1 / 66.7 e 114.9 / 72.6) mulheres, respectivamente. A 

prevalência de HAS leve (> 140/90 mmHg) foi de 10% entre os mórmons, 8,5 % 

entre os adventistas onívoros e apenas 1-2% em adventistas vegetarianos. A 

análise dos registros  da dieta mostrou que os adventistas 

vegetarianos apresentavam uma ingestão alimentar significativamente mais rica 

em fibras,  gordura poli-insaturada, magnésio e potássio e mais pobre em 

gordura total,  saturada e colesterol do que os  mórmons (onívoros)46. 

Ophir et al47 29, comparando a prevalência de HAS em  indivíduos 

vegetarianos com não vegetarianos, observaram que apenas 2% dos 98 

vegetarianos apresentavam HAS, enquanto 26% dos 98 não vegetarianos eram 

hipertensos. Quando os autores avaliaram a presença de fatores de risco para 

HAS em ambos os grupos, encontraram que peso corporal, história familiar e 

excreção urinária de sódio (utilizada para avaliar a ingestão deste mineral) não 

influenciaram nos resultados; no entanto, os vegetarianos apresentaram uma 

maior excreção urinária de potássio quando comparado com os não vegetarianos 

(p < 0,01) e, mesmo entre os vegetarianos, aqueles com maior excreção urinária 

de potássio, apresentavam menores níveis de pressão arterial. 

 Outros estudos também tem observado associações inversas entre PA e 

ingestão de magnésio, cálcio, fibras e proteínas48, 49. Interessantemente, estudos 

que utilizaram suplementação isolada de algum destes nutrientes encontraram 
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uma redução pequena na PA sugerindo assim, que a associação dos nutrientes, 

ou mesmo sua interação com outros nutrientes presentes nos alimentos, mais que 

o consumo isolado, que estaria resultando em efeitos positivos, provavelmente 

pelo efeito acumulativo de cada um 50, 51. 

Considerando os efeitos de múltiplos nutrientes nos níveis de PA, e a 

ausência de estudos adequadamente controlados que pudessem confirmar estes 

achados, em 1995 Sacks et al, desenharam um ensaio clínico randomizado 

multicêntrico, para testar 2 padrões alimentares nos níveis de PA52. Denominado 

dieta DASH, com resultados publicados em 1997, este estudo randomizou 456 

indivíduos adultos e saudáveis (sem HAS ou com HAS leve) para receber, por 8 

semanas, uma dieta controle tipicamente americana, (n=154), uma dieta rica em 

frutas e vegetais  (n=154) e uma dieta combinada: rica em frutas e vegetais, 

reduzida em gordura total, saturada e colesterol (n=151). A quantidade de sódio 

foi similar em todas as dietas (aproximadamente 3g/dia). Os indivíduos alocados 

na dieta rica em frutas e vegetais e dieta combinada consumiam almoço ou jantar 

no centro de pesquisa nos quais estavam envolvidos, além de receberem 

alimentos para consumir em casa, de acordo com sua dieta. Como resultado os 

autores encontraram que a dieta de frutas e vegetais reduziu a pressão sistólica 

em 2,8 mmHg (p<0,001) e diastólica em 1,1 mmHg (p<0,07) em relação ao grupo 

controle, enquanto a dieta combinada reduziu a pressão sistólica em 5,5 mmHg e 

diastólica em 3,0 mmHg (p<0,001). Considerando os indivíduos com HAS leve a 

dieta combinada foi capaz de reduzir a PA sistólica em 11,4 mmHg e diastólica em 

5,5 mmHg em relação aos controles (p<0,001). Os autores concluíram que uma 
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dieta rica em frutas, vegetais e pobre em gorduras é uma boa estratégia para 

reduzir e tratar a HAS41. 

Posteriormente, para testar o efeito anti-hipertensivo de 2 intervenções no 

estilo de vida foi desenhado o estudo PREMIER53, outro estudo multicêntrico, 

controlado, envolvendo 810 participantes sem HAS ou com HAS leve, que foram 

randomizados em 3 grupos: orientação padrão ou já estabelecida por diretrizes 

que consistia de perda de peso, redução na ingestão de sal e bebida alcoólica e 

aumento da atividade física (n=268); orientação padrão associando a dieta DASH 

(n=269),  de forma menos rigidamente controlada, e grupo controle, que somente 

recebeu aconselhamento nutricional, em um único encontro, no início do estudo 

(n=273). Após 6 meses de seguimento, todos os grupos reduziram 

progressivamente a PA, sendo 6,6 mmHg na PA sistólica do grupo controle e 3,8 

mmHg na diastólica, 10,5 mmHg e 5,5 mmH sistólica e diastólica respectivamente 

no grupo que recebeu orientação padrão e 11,1 mmHg e 6,4 mmHg sistólica e 

diastólica, no grupo que recebeu orientação padrão + DASH. Considerando 

somente os indivíduos hipertensos a redução foi ainda maior (7,8; 12,5 e 14,2 

mmHg na PA sistólica dos grupos controle, padrão e padrão + DASH, 

respectivamente). Os autores encontraram ainda uma redução de 12% na 

prevalência de HAS no grupo que recebeu orientação padrão+ DASH, o que 

corresponde a uma redução de 53% no risco de eventos cardiovasculares, quando 

comparado ao grupo que somente recebeu aconselhamento53. 

Apesar dos estudos anteriores terem apontado que não é a ingestão de sal, 

mas sim a melhora na ingestão de outros nutrientes que melhora a PA; o estudo 

multicêntrico INTERSALT selecionou 10.079 pacientes homens e mulheres com 
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idade entre 20 – 59 anos, e concluiu que a alta ingestão habitual de sal é uma das 

principais causas do aumento da pressão sanguínea, que por sua vez é o maior 

fator de risco para as doenças cardiovasculares54. 

Apesar dos resultados do INTERSALT, é consenso que estilo de 

alimentação recomendado pela DASH deve ser recomendado, já constando das 

principais diretrizes de tratamento e prevenção da HAS 39, 55. A dieta DASH 

preconiza o consumo de frutas, verduras, produtos lácteos com baixo teor de 

gordura, cereais integrais, peixe, aves e nozes ao mesmo tempo que incentiva 

menor consumo de carne vermelha, doces e açúcares33. Seu consumo resulta em 

um aumento na ingestão de potássio, magnésio, cálcio e fibras47, conforme 

apresentado na tabela 4. 

 
Tabela 4. Grupos dos alimentos e quantidades recomendadas em uma dieta de 
2100 kcal/dia conforme proposta original da dieta DASH 

Grupos de alimentos Quantidade/Porções 

Frutas (porções/dia) 4-5 

Vegetais (porções/dia) 4-5 

Leite e derivados <1% gordura (porções/dia) 2-3 

Carnes magras, peixe e frango (g/dia) <180 

Óleos e gorduras (porções/dia) 2-3 

Sementes e oleaginosas (porções/semana) 4-5 

Açúcares (porções/semana) <5 

Sal (porção/dia) ~ 6 g de sal (3000mg de sódio) 

Grãos integrais (porções/dia) 6-8 

Fonte: 56, 57 

 
Associado aos efeitos dos minerais e fibras, o maior consumo de ácidos 

graxos poliinsaturados preconizado na DASH também contribui para a redução 
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média da PA. Duas meta-análises confirmam estes achados58, 59. No estudo de 

Appel, et al 38 foram analisados 11 ensaios clínicos randomizados, que envolveram 

728 indivíduos normotensos, cujos resultados indicaram que a suplementação da 

dieta com uma dose relativamente alta de ômega-3 (mais de 3g/d) pode levar a 

uma redução significativa na PA. No estudo de Morris, et al 40, a análise envolveu 

31 estudos controlados com placebo, com 1356 sujeitos, e também encontrou um 

efeito positivo na ingestão de ômega-3 (-0.66/ - 0.35 mm Hg). Este efeito 

hipotensor foi maior em pacientes hipertensos e com quadro clínico de doença 

aterosclerótica ou hipercolesterolemia59. 

 A abordagem dietética com a dieta DASH influencia positivamente nos 

níveis de PA, um dos principais fatores de risco para a ocorrência do AVC e 

também à menor incidência de insuficiência cardíaca41. Em um estudo 

observacional realizado por Fung et al43, mulheres com boa aderência à dieta 

DASH tiveram uma redução de 24% no risco de doença coronariana e  18% no 

risco de AVC 60. Larsson et al 44, sugerem que a ingestão de potássio e magnésio 

estão inversamente associados com o risco de AVC em mulheres com história de 

HAS61. 

As evidências disponíveis sugerem que modificações no estilo de vida, 

incluindo a adoção de uma dieta tipo DASH, são estratégias na redução de 

eventos cardiovasculares. A elevada incidência de AVC no Brasil, bem como seus 

níveis de mortalidade e possibilidade de seqüelas, faz com que qualquer 

alternativa de prevenção primária ou secundária seja bem-vinda. Assim, a dieta 

DASH parece ser uma estratégia não medicamentosa promissora, de baixo custo 

e sem efeitos colaterais. 
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3. OBJETIVOS 
 
1. Avaliar a eficácia da orientação nutricional com uma dieta estilo DASH na 

melhora do controle dos fatores de risco cardiovasculares (pressão arterial, peso 

corporal, glicemia, e perfil lipídico) comparada com a dieta habitual em pacientes 

adultos com história prévia de AVC. 

2. Avaliar a adesão a orientação nutricional nos pacientes estudados 

3. Avaliar a correlação entre as modificações no consumo de nutrientes da dieta e 

a pressão arterial. 
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Abstract 

Background and Purpose: Stroke is a leading cause of morbidity and death at a 

global level, thus identification of risk factors and prevention strategies are 

considered of major public health importance. Diets rich in fruits and vegetables 

and with reduced sodium and increased potassium intake would reduce stroke risk. 

This preliminary study aims to assess the impact of nutrition counseling in the 

major risk factors for stroke in patients after recent stroke followed by 3 months. 

Methods: We randomized to receive nutritional counseling with a DASH Diet 

(Intervention group-IG) or follow usual diet (Control Group – CG) consecutive 

patients with acute stroke, assisted at the Hospital de Clínicas de Porto Alegre.  

Clinical and demographic characteristics were assessed and in each visit 

anthropometric measures, arterial pressure, biochemical laboratory and 24-hour 

food-intake recordatory were collected and assessed. Patients were evaluated at 

baseline and at one and 3 months after allocation. Primary outcomes were the 

reduction of the mean arterial blood pressure within 3 months and the proportion of 

patients with controlled blood pressure at visit number 3. 

Results: Forty-eight individuals were randomly assigned to two groups (21 in the 

IG and 27 in the CG), with a mean-age of 59 ± 12 years. We did not observe 

significant differences between the two studied groups in the primary outcome. We 

observed a trend of reduction in diastolic BP with an increase in calcium intake (p = 

0.06) and an increase in diastolic blood pressure (p= 0,058) in both groups 

associated to an increased sodium intake. 
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Conclusions: The primary endpoint of this study was negative. Possibly, the 

continuity of the study with a larger number of patients followed for a longer period 

of time may provide us with more conclusive results about this relation. 
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Introduction 
 

 Chronic non-communicable diseases (NCD) account for almost 60% of 

global mortality, and 80% of deaths from NCD occur in low- and middle-income 

countries 1. Stroke is one of the most important NCD, because it is the first cause 

of disability and the second cause of death in patients around the world, being 

responsible for 6 million deaths in 2005 2, 3. Without intervention, is projected that 

about 18 million people will have a stroke in 2015 and approximately 1/3 of those 

will die.4. 

 Stroke is the first cause of death in Brazil, accounting for 99.262 deaths in 

2009. 5 .But stroke could be prevented. Hypertension is the major risk factor for 

stroke and is associated with a 2.5 increased risk6. Along with hypertension, 

current smoking, abdominal obesity, inadequate diet and low levels of physical 

activity account for 80% of the global risk of stroke, explaining 80% and 90% of the 

risk of ischemic and hemorrhagic strokes, respectively6. When considering 

additional risk factors - including diabetes mellitus, increased Apolipoprotein B–

apolipoprotein A1 ratio, cardiac causes (atrial fibrillation or flutter, previous 

Myocardial Infarction, valve disease), alcohol intake and psychosocial factors - 

these 10 risk factors account for 90% of the global risk of stroke 6. 

Many observational studies have shown that several diet aspects are 

associated with the risk of stroke.7 Prospective studies have documented that 

increased fruit and vegetable consumption is associated with reduced risk of 
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stroke.8, 9 In the analyses of the Nurses’ Health Study and the Health 

Professionals’ Follow-Up Study10, for each 1-serving/day increment in fruit and 

vegetable intake, the risk of stroke was reduced by 6%. Higher level of sodium 

intake was prospectively associated with an increased risk of stroke 11, 62, while 

higher level of potassium intake was associated with reduced risk 12, 13. 

 Although findings from epidemiological studies suggested that rich diets in 

fruits and vegetables, and reduced sodium and increased potassium intake would 

reduce the risk of stroke 63, randomized controlled trials focused on effects of diet 

with stroke as the main target are still lacking63. 

Considering all these data, the preliminary results of this study aimed to 

assess the impact of nutrition counseling in the major risk factors for stroke 

(hypertension, hyperlipidemia and diabetes) in patients victims of stroke followed 

by 3 months in a university hospital in Porto Alegre, southern Brazil. 

 
 
Subjects and Methods 

 

The Routine of Stroke Assistance at the Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

The Vascular Unit (VU) established in the Emergency Service (ES) at the 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a general University hospital in Porto 

Alegre, Brazil, provides 24-hour-a-day attendance for patients with acute vascular 

disease (cerebral, cardiac or peripheral vascular disease). For the stroke 

assistance, the team is composed of 3 vascular neurologists, 1 fellow in stroke 

neurology, 6 residents of Neurology, 4 neurosurgeons, 1 professor of Internal 
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Medicine and Intensive Care Medicine and vascular surgeons, as well as 

emergency physicians, nurses and radiologists on duty. . All stroke patients were 

assisted by the stroke team.  

The following data were obtained from consecutive stroke patients evaluated 

during the period JAN 2009 to DEC 2010 (por exemplo) at the Stroke Unit. They 

were subsequently followed in visits in 4 and 12 weeks in the specialized outpatient 

clinic. Collected data were: demographic information, stroke risk factors, time of 

symptoms onset, time of patient arrival at the hospital, time spent in each phase of 

the patient attendance, radiological findings, laboratory results, stroke scale 

results, stroke subtype classification, treatment complications, hospitalization and 

discharge dates, and length of ICU stay.  The NIH, the modified Rankin stroke 

Scale, and arterial blood pressure were also evaluated for all patients during the 

follow-up. 

 

Study Design and Selection of Patients 

 

A randomized clinical trial was conducted in order to evaluate the effect of 

nutritional counseling upon the main risk factors for stroke in adult patients with a 

history of recent ischemic stroke assisted at Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

The DASH diet was chosen because of its effect in lowering blood pressure and 

potentially decrease the risk of stroke.  

The primary endpoint was the proportion of patients with controlled blood 

pressure at the 3 months visit (Systolic arterial pressure < 140 and diastolic arterial 

pressure < 90) and reduction of the mean arterial pressure at the 3 months visit 
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compared with the baseline visit. The secondary end point were the decrease of 

the LDL cholesterol level in the 12 weeks visit compared with the baseline visit, the 

proportion of patients with controlled LDL cholesterol in 3 months (LDL < 100 

mg/dl) and, the proportion of diabetic patients with controlled glucose level in 3 

months (serum glucoses < 140 mg/dl). At the end of this clinical trial this endpoints 

will be evaluated in 12 months in a higher number of patients. 

All consecutive stroke patients assisted at HCPA were included if they met 

the following criteria: ischemic stroke in the previous 3 months, age over 18 and 

having signed an informed consent form. Individuals who were unable to feed 

orally and those who could not stand for the anthropometric evaluation were 

excluded. Patients with a score > 4 on modified Rankin scale were also excluded.  

Patients were randomly assigned into two groups by “Random Allocation 

Software”, considering gender and Body Mass Index (BMI): the usual diet group 

(control group) was composed by patients who were stimulated to follow the 

general orientations of the neurologist or keep their food intake habits, while the 

DASH diet group (intervention group) was composed by patients who received 

specific written orientation to follow the DASH diet recommendations. Calories 

were calculated with the goal of maintaining body weight and divided into 3 main 

meals and two to three snacks. The diagram of randomization is showed in the 

Figure 1. For this preliminary study were considered patients that had completed at 

least until the follow-up Visit 3 (12 weeks visit).  

At visit number 1 (V1), patients undergone a thorough clinical evaluation, 

IPAQ questionnaire (International Physical Activity Questionnaire), anthropometric 

evaluation, assessment of Socio-Economic aspects and laboratory exams. 
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Patients were also evaluated after 4 and 12 weeks, at visit number 2 (V2) and visit 

number 3 (V3), respectively. At those occasions, patients have undergone new 

clinical evaluation, including anthropometric measurements and laboratory exams. 

To assess adherence to dietary recommendations we applied in the visits 2 and 3 

a specific scale in DASH group patients and collected 24-hour food-intake 

recordatory (R24) data.  

Clinical evaluation included personal information, family history of diseases, 

tobacco use, alcohol consumption, bowel habits, medications and blood pressure 

measurement. Blood pressure levels from the admission and discharge from the 

hospital as well as stroke risk factors and NIH Stroke Scale score, were also 

obtained from the study patients on the HCPA stroke cohort data bank. 

The Brazilian Portuguese translated and adapted version of the IPAQ 

questionnaire was carried out to evaluate levels of physical activity. 64, 65 The 

anthropometric evaluation was performed using weight, height and abdominal, hip 

and neck circumferences. With weight and height data, BMI was calculated and 

classified according to the WHO BMI cut-off points.35 The socio-economic 

evaluation was performed using the ABEP criteria (Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa), which assesses the purchasing power of the individuals. 

For classification, we adopted the Brazil Economic Evaluation Criteria 66 

Biochemical evaluation included glucose levels and lipid profile (total 

cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides); LDL-cholesterol was estimated by 

Friedewald equation when serum triglycerides were lower than 400 mg/dl21. Lipid 

profile and glucose levels were considered normal when: HDLc > 40 mg/ dl, 

triglycerides < 150 mg/dl, LDLc < 100 mg/dl and glucose < 110 mg/dl.  
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The 24-hour food-intake recordatory was realized individually with each 

patient in order to assess the food intake pattern at that moment and the 

adherence to diet. Patients should recall and report the consumption of each food 

in the last 24 hours. Quantity of calories, macronutrients and micronutrientes were 

calculated using the Nutribase Clinical Nutrition Manager software (version 718). 

To evaluate adherence to diet, degree of satisfaction with the follow-up, weight 

variation, and to assess difficulties in meeting the nutritional guidelines, we used 

visual analog scales of 0-5 points in which 0 (zero) indicates dissatisfaction and 5 

(five) indicates fully satisfied.  

.  

Statistical Analysis  

 

Data were stored in a Microsoft Office Excel database and analyzed with the 

MINITAB software, version 15.1. The categorical data are reported as frequencies 

and differences between groups were compared by use of a chi-square test or 

Fisher’s exact test. Continuous data are reported as mean ± standard deviation 

and differences between 2 groups were tested by use of Student t test. To 

compare nutrients in the 24-hour food-intake recordatory was used paired t test.  

To evaluate the association between continuous variables was used the Pearson 

Linear Correlation. Repeated measures in different times (comparison of clinical 

and anthropometrical variables in 3 visits) were analyzed by analysis of variance 

for repeated measures (One way ANOVA). Significance was established at p < 

0,05. 
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Ethical Considerations 

 

This study was approved by the Research Ethics Committee of the Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre/RS, under procotol number 10-0014. The present 

study offered no harm to patients. 

 

Results 

 

Initial sample consisted of 48 individuals, with a mean-age of  59 ± 12 years 

old. In both groups, there was a majority of males (54%), caucasians (87%) and 

individuals from socio-economic class C (monthly income up to U$ 540,00 dollars). 

Hypertension was the most frequent stroke risk factor among patients (75,7%), 

followed by tobacco use (55,4%) and dyslipidemia (50%). The baseline 

characteristics of the study population are similar in both groups and are shown in 

the Table 1.  

Of the 74 randomized patients, 16 (22%) discontinued the study (13 in the 

intervention and 3 in the control group). The more important reasons reported by 

the patients for discontinue the study were the financial conditions (38%), distance 

to the Hospital (25%) and lack of time to attend the visits (13%). When assessing 

the level of treatment compliance and satisfaction with the monitoring in the 

intervention group, we found that 91% of them reported following the oriented diet; 

73% highlighted not having trouble following the guidance; 91% said they were 

‘satisfied’ with the dietary guidelines; and 50% reported being ‘very satisfied’. 
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For this preliminary study we considered only the 48 patients that had 

completed at least until the follow-up Visit 3. 

Anthropometric and metabolic variables are presented in the Table 2. The 

blood pressure measures at the baseline, day 30 and day 90 in both groups are 

showed in the Figures 2 and 3. Neither the reduction of the mean arterial blood 

pressure within 3 months nor the proportion of patients with controlled blood 

pressure at visit number 3 was different between the two groups. 

 

. When evaluating nutrient intake (sodium, potassium, calcium, magnesium, 

saturated fatty acids, unsaturated fatty acids and fibers), we found that only the 

magnesium intake increased significantly during follow-up (p = 0.021). The same 

was not observed with other nutrients (Table 3). By correlating the nutrient intake 

to blood pressure levels, we observed a trend of reduction in diastolic BP with an 

increase in calcium intake, p = 0.063 (Figure 4). Opposite result was observed with 

sodium intake, with a trend toward an increase in the diastolic blood pressure, p= 

0,058 (Figures 5 and 6). 

 

Discussion 

 

Although the benefit of nutritional counseling to improve the risk factors and 

decrease the cardiovascular diseases is well established, its impact in the general 

population with ischemic stroke is still limited. This is probably due to difficulties to 

follow a diet and due to the low importance given to this intervention as a 

treatment. Compliance to therapy is an important factor for success in the 
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treatment of chronic diseases. Adherence to long-term treatment in developed 

countries is around 50%,and in developing countries the rates are even lower 67.  

Gomes et al,68 verified the influence of the income variable on consumption of 

fruits and vegetables, and found that for individuals earning more than five 

minimum wages, the chance of consuming fruits and vegetables is 17.62 times (p 

= 0.021) and 7.87 times (p = 0.030), respectively, higher than among those who 

earn between one and three minimum wages.  In our study, 91% of the patients 

have reported good adherence to nutritional counseling, and 91% said they were 

‘satisfied’ with the dietary recommendations. In spite of these high rates, 81% of 

the patients who discontinued the study were part of the intervention group. 

Patients from both groups were similar with regards to socio-economic class, with 

the majority of them belonging to socio-economic class C. This condition of low 

income associated with the need to buy more fruits and vegetables to follow the 

recommended diet may have been an explanation for the high discontinuation 

rates observed in the intervention group. 

Hypertension as a major risk factor for cardiovascular disease is a well-

established fact in medical literature69. The DASH diet, advocating the reduction of 

sodium and increase in nutrients as calcium, potassium and magnesium, can 

decrease blood pressure levels in individuals with and without hypertension and, 

consequently, prevent stroke. 70 In the study by Forman et al, a high degree of 

adherence to the DASH diet was able to reduce by 14% the development of 

hypertension 71 and also potentiated the effect of nutritional recommendations for 

weight loss, while also reducing biomarkers of cardiovascular risk 72. In a 
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randomized clinical trial of 6 months, after an average increase of 1,4 servings 

daily intake of fruits and vegetables in healthy subjects, investigators observed a 

reduction of 4.0 mmHg in systolic blood pressure and 1.5 mmHg in diastolic blood 

pressure, with the greatest reduction in the intervention group 73. Our results did 

not show a significant reduction in blood pressure after 3 months of follow-up. 

Cook, et al 69 showed a reduction of 25% to 35% of sodium intake and 

stated that this decrease can reduce the long-term risk of cardiovascular events. In 

the present study, we found a trend to positive correlation, between increased 

sodium intake in the levels of diastolic blood pressure (p = 0.058).  

Obarzanek et al 74 compared the effect of the DASH diet versus a control 

diet or a diet rich in fruits and vegetables in the lipid profile of volunteers. 

Compared to the control diet, the DASH diet group showed a significant decrease 

(p <0.0001) in concentrations of total cholesterol (- 13.7 mg / dl), LDL-c (- 10.7 mg / 

dl) and HDL-c (- 3 , 7 mg / dl), without, however, having reduced  the triglycerides 

level significantly. Diets rich in vegetables and fruits has been shown to be 

important to help patients achieve or maintain a healthy weight 75 and lower the risk 

of cardiovascular disease 76, 77. . Our results, in the other hand, did not show a 

reduction in weight or on levels of total cholesterol, LDL-c or triglycerides in 3 

months of follow-up. 

Shenoy, et al 78 found a significant increase (p <0.05) in potassium intake in 

subjects who followed the DASH diet with nutritional counseling, which differs from 

results found in this study. The benefits of the DASH diet on blood pressure have 

been associated with high intake of potassium, magnesium and calcium. 79 The 

TOHP-I study 69, however, found no improvement in blood pressure after controlled 
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intake of the same nutrients. The present study found only a trend of correlation 

between calcium and blood pressure. 

The majority of our population was within the economic class "C" (59.5%), 

which may have contributed to the inadequate intake of fruits and vegetables and, 

consequently, a lower intake of calcium, magnesium and potassium. We noticed 

that the self-report of patients in relation to adherence to diet or easiness to follow 

the treatment are not consistent with the results. We also know that as dietary 

habits are consolidated in this population, adherence to a new diet can be difficult. 

Possibly in the future with a greater number of patients and longer follow-up, 

we will be able to demonstrate the importance of nutritional counseling in the 

control of cardiovascular risk factors, especially hypertension. 

 

Limitations 

One of the limitations of our preliminary study is the small number of 

patients. Statistical analysis becomes difficult with such small number of cases, 

and may fail to detect important differences or similarities. Furthermore, despite 

apparent compliance, we believe that the reported difficulties, the discontinuation 

of patients of the intervention group and the monitoring for a period of less than 6 

months may have contributed to the negative results of this study. 

 

Final Comments and Conclusions 
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The preliminary results of this study failed to show the nutritional counseling 

value in controlling some of the major risk factors for stroke. Possibly, the 

continuity of the study with a larger number of patients followed for a longer period 

of time may provide us with more conclusive results about this relation. 

Loss of follow-up of more than 20%, caused mainly by economic problems, 

demonstrates that stroke is not only a serious public health problem but also a 

serious social issue. 

The previous available evidence suggests that change in lifestyle, including 

the adoption of a healthy diet, is strategy to reduce cardiovascular events. The high 

incidence of stroke in Brazil, associated with high rates of mortality and disability, 

makes any alternative of primary or secondary prevention highly desirable. We 

highlight the pioneering of this study because only few researches evaluated 

clinical nutritional counseling in stroke. We hope that, in the future, the continuity of 

this clinical trial may contribute to include a promising non-drug, low cost and free 

from side effects prevention treatment for stroke in Brazil. 
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Table 1: Clinical and demographic characteristics of patients. 

 
N 

Intervention Group 
21 

Control Group 
27 

Total 
48 

P 

Mean Age (years) 59,1 ± 10,3 58,6 ± 13,4 59,4 ± 12,2 0,54 
Woman 16 (45,7%) 18 (46,2%) 34 (45,9%) 0,97 
Man 19 (54,3%) 21 (53,9%) 40 (54,1%) 0,97 
Ethnic group (% white patients) 31 (88,6%) 33 (84,6%) 64 (86,5%) 0,62 
Mean baseline NIHSS score 6,2 ± 7,11 5,5 ± 6,20 5,8 ± 6,5 0,72 
Stroke Subtype 
  Cardioembolic 
  Large Vessel Occlusion 
  Small vessel occlusion 
  Other etiologies 

 
7% 

27% 
27% 
40% 

 
30% 
17% 
9% 

43% 

 
21% 
21% 
16% 
42% 

0,2 

Risk Factors     
  Hypertension 27 (77,1%) 29 (74,4%) 56(75,7%) 0,78 
  Diabetes 7 (20%) 11 (28,2%) 18 (24,3%) 0,41 
  Hyperlipidemia 17 (48,6%) 20 (51,3%) 37 (50%) 0,82 
  Smoking 22 (62,9%) 19 (48,72%) 41 (55,4%) 0,22 
  Alcohol 6 (17,1%) 4 (10,3%) 10 (13,5%) 0,39 
  Cardiac Heart Failure  1 (4,2%) 2 (5,7%) 3 (4%) 0,79 
  Atrial fibrillation  5 (20,8%) 3 (8,6%) 8 (10,8%) 0,18 
  Previous stroke/TIA 5 (20,8%) 6 (17,1%) 11(14,9%) 0,72 
Baseline Measures     
  Weight (Kg) 73,7±14,3 74,6±14,6 74,2 ± 14,4 0,77 
  Body Mass Index (Kg/m2) 27,6±3,8 28±5,1 27,8 ± 4,6 0,71 
  Waist circumference (cm) 96,4±10,4 97,5±17,1 94 ± 14,3 0,73 
  Hip Circunference (cm) 101,1 ± 8,3 102,17±9,3 101,7 ± 8,8  
  Waist to hip ratio  0,9±0,07 102,2±9,3 0,95 ± 0,1 0,62 
  Neck circumference (cm) 38,6±3,8 38,5±3,6 38,5 ± 3,7 0,94 
  Systolic Arterial Pressure (mmHg) 136,6±28,2 130±19 132,9 ± 23,8 0,24 
  Diastolic Arterial Pressure (mmHg) 87,9±19,6 87,0±29 87,4 ± 24,8 0,88 
  Total Cholesterol (mg/dl) 154±40 157±36 155,85 ± 37,6 0,75 
  TG (mg/dl) 172±103 152±95 161,3 ± 98,4 0,41 
  HDL cholesterol (mgdl) 38±9 39±11 38,5 ± 10,1 0,45 
  LDL cholesterol (mg/dl) 83±25 87±32 85,2 ± 28,5 0,55 
  Glucoses (mg/dl) 113±47 113,±51 113,0 ± 48,8 0,96 
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Table 2. Outcome of clinical and anthropometrical variables within 3 months.  

 
 

 Intervention Group 
 n=21 

Control Group  
n=27  

 

 
Baseline Visit 1 month 3 months P Baseline Visit 1 month 3 months p ∆ p 

Weight (kg) 71,2±13,8 70,4±14,1 70,6 ± 13,7 0,98 73,9±15,2 74,0 ± 15,3 73,7 ± 15,0 0,99 0,69 

Body Mass Index 

(Kg/m2) 
27,3±3,7 26,4 ± 4,2 27,0 ± 3,4 0,73 28,1±5,5 28,0 ± 5,3 28,0 ± 5,2 0,99 0,72 

Neck circumference 

(cm) 
38,2±4,3 37,8 ± 3,8 35,8 ± 9,1 0,43 38,2±3,6 38,0 ± 3,9 38,0 ± 3,8 0,98 0,23 

Waist 

circumference (cm) 
95,4±10,8 94,6±9,8 93,4 ± 9,1 0,82 99,1±9,4 97,6±13,1 96,7 ± 12,5 0,84 0,87 

Hip circumference 

(cm) 
99,6 ± 7,0 98,6±6,6 94,9 ± 20,4 0,46 102,4±9,5 102,9±9,0 102,7 ± 8,1 0,98 0,20 

Waist to hip ratio  0,96 ± 0,07 0,96 ± 0,06 1,35 ± 1,87 0,41 0,96 ± 0,13 0,96 ± 0,08 0,94 ± 0,08 0,69 0,25 

Systolic Arterial 

Blood Pressure 

(mmHg) 

136,8±24 129,6±20,2 126,9 ± 38,1 0,62 129,1±17,5 124,5±19,4 129,5 ± 21,7 0,59 0,47 

Dyastolic Arterial 

Blood Pressure 

(mmHg) 

89,5±17,3 81,3±14,7 79,6 ± 23,6 0,25 82,3±17 79,1±12,2 83,4 ± 10,9 0,49 0,19 

Cholesterol (mg/dl) 152,2±41,4 150,0±31,2 141,1 ± 42,3 0,62 159,4±37,3 151,2±33,2 158,0 ± 34,5 0,66 0,52 

Triglicerydes 

(mg/dl) 
166,4±92,7 171,2±99,0 142,2 ± 91,6 0,57 138,4±62,1 146,1±97,3 141,2 ± 111,4 0,95 0,38 

HDL cholesterol 

(mg/dl) 
38,8 ± 9,9 38,2 ± 10,4 37,3 ± 12,3 0,90 41,2±11,6 42,2 ± 11,5 42,4 ± 11,0 0,92 0,40 

LDL cholesterol 

(mg/dl) 
81,1 ± 26 77,4 ± 26,8 75,3 ± 30,1 0,80 90,5±33,8 80,2 ± 25,0 87,6 ± 30,1 0,43 0,81 

Glucose (mg/dl) 99,4 ± 18,2 101,9 ± 28,4 112,5 ± 55,5 0,5 115,3±58 103,7 ± 63,7 103,85 ± 41,4 0,68 0,175 

Glucose – Diabetic 

patients (mg/dl) 
119,7 ± 20,3 133,3 ± 31,4 176,8 ± 84,6 0,40 165,9 ±95,7 142 ± 121 115,4 ± 66,5 0,63 0,109 
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Table 3. Means of nutrients intake at 1 and 3 months. 

 

 
Intervention Group 

n=21 

Control Group 

n=27 

 

 
1 month 3 months p 1 month 3 months P 

Sodium 1548 ± 750 1561 ± 665 0,939 1881 ± 799 1841 ± 853 0,823 

Potassium 1887 ± 344 1803 ± 662 0,564 1831 ± 713 2046 ± 932 0,201 

Cálcio 
508,8 ± 

272,6 

486,1 ± 

200,7 
0,619 547,3 ± 234,9 463,3 ± 211,5 0,110 

Magnesio 
227,8 ± 

59,2 

240,1 ± 

91,4 
0,494 206,4 ± 88,4 267 ± 153,4 0,026 

AC graxos 

saturados 
13,5 ± 8,05 10,3 ± 7,6 0,178 17,8 ± 8,3 14,3 ± 8,2 0,052 

AC Graxos 

Insaturados 
20,0 ± 11,0 19,5 ± 11,3 0,852 30,1 ± 15,7 23,4 ± 13,8 0,029 

Fibras 17,5 ± 5,9 18,8 ± 8,5 0,474 14,9 ± 8,3 19,7 ± 14,2 0,095 
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Figure. 1 Randomization Diagram 
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Figure 2 – Outcome on Systolic Arterial Pressure in 3 months 

 

 

Figure 3 – Outcome on Diastolic Arterial Pressure in 3 months 
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Figure 4. Correlation between Calcium level and Diastolic Blood Pressure 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

P=0,063 
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Figure 5. Correlation between sodium intake and Systolic Blood Pressure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P=0,139 
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Figure 6. Correlation between sodium intake and Diastolic Blood Pressure  

 

 

 

 

P=0,058 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados preliminares deste trabalho não conseguiram demonstrar o 

valor do aconselhamento nutricional em melhorar o controle dos principais fatores 

de risco cardiovasculares. Possivelmente, a continuidade deste estudo, com um 

maior número de pacientes seguido por um período mais longo, poderá nos trazer 

resultados mais conclusivos a respeito desta relação.  

A dificuldade dos pacientes em seguir no estudo, com mais de 20% de 

desistência, levanta a questão dos motivos para este fato. Os pacientes referiram 

que o maior motivo foi financeiro, com impossibilidade de pagar a alimentação 

adequada e o transporte até as consultas no hospital. Isso demonstra que o AVC 

não é apenas um grave problema de saúde pública mas também um grave 

problema social.  

As evidências disponíveis sugerem que a modificação no estilo de vida, 

incluindo a adoção de uma dieta saudável, é uma estratégia para a redução de 

eventos cardiovasculares. A elevada incidência de AVC no Brasil, bem como suas 

altas taxas de mortalidade e incapacidade, faz com que qualquer alternativa de 

prevenção primária ou secundária seja bem-vinda. Destacamos o pioneirismo 

deste estudo já que poucas pesquisas avaliam clinicamente a orientação 

nutricional no AVC. Aprofundar-se neste âmbito, conduzirá ao aperfeiçoamento de 

condutas clínicas apropriadas e pertinentes. Nós esperamos que, no futuro, a 

continuidade deste ensaio clínico possa contribuir para incluir uma estratégia 

preventiva não medicamentosa promissora, de baixo custo e sem efeitos 

colaterais no Brasil. 
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7 ANEXOS E APÊNDICES 
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7.1 APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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7.2 APÊNDICE B – Ficha de avaliação do paciente 
 

Data Avaliação:                                                             Nº Prontuário:  
 
Nome:                                                                              
 
 Leito: 
 
Data AVC:  
 
Data Nascimento:                                                            Idade:  
 
Sexo:  
 
Fones:  
 
e-mail: 
 
Raça:                                                                            Escolaridade: 
 
Profissão: 
 
Fumante: (   )não                (  )sim, qtos dia? ____ 
 
Bebida alcoólica / freqüência: ______________ 
 
Quantas pessoas moram na casa: _______              Tipo e qtidade de óleo: 
___________ 
 
 
 
Local onde costuma fazer refeições: ________ 
 
 
História familiar de doenças: 
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Visita Medicamentos em uso 
V1  
  
  
  
V2  
  
  
  
  
V3  
  
  
  
  
V4  
  
  
  
V5  
  
  
  
  
V6  
  
  
  
 
 
Faz uso medicação para Hipertensão: 
 
 
Peso habitual: _____ kg                                               Peso ideal: ______Kg 
 
VET:  
 
Observações:  
 
 
Dieta prescrita randomização (V1): 
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Recordatório 24hs (visita 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com que freqüência você comeu estes alimentos: 

 
Alimentos da dieta DASH:  

 

Alimento Frequência Porção 
foto 

g/kg/dia 

Frutas  ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Vegetais  ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Laticínios <1% gordura : 
Leite:(  ) desnatado  (  ) semi 

 
__ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Queijo (  ) mussarela 
             (  ) Minas 

 
__ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Iogurte light __ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Carne de frango ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Carne de peixe ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Carne vermelha magra ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Sementes e oleaginosas     
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Recordatório 24hs (visita 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nozes ___ x mês___x semana ___x 
dia 

Amendoim __ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Amêndoa ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Castanha ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Grãos integrais: pão, arroz, 
bolacha  

___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Leguminosa: feijão ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Lentilha ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Grão de Bico ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Batata ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Bebidas e comidas 
açucaradas  

___ x mês___x semana ___x 
dia 
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Com que freqüência você comeu estes alimentos: 
Alimentos da dieta DASH:  

Alimento Frequência Porção 
foto 

g/kg/dia 

Frutas  ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Vegetais  ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Laticínios <1% gordura : 
Leite:(  ) desnatado  (  ) semi 

 
__ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Queijo (  ) mussarela 
             (  ) Minas 

 
__ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Iogurte light __ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Carne de frango ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Carne de peixe ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Carne vermelha magra ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Sementes e oleaginosas  
Nozes 

 
___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Amendoim __ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Amêndoa ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Castanha ___ x mês___x semana ___x 
dia 
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Grãos integrais: pão, arroz, 
bolacha  

___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Leguminosa: feijão ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Lentilha ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Grão de Bico ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Batata ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Bebidas e comidas 
açucaradas  

___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

 
Recordatório 24hs (visita 5) 
 
 
 
 
 
 
 
Com que freqüência você comeu estes alimentos: 
 

Alimentos da dieta DASH:  

Alimento Frequência Porção 
foto 

g/kg/dia 

Frutas  ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Vegetais  ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Laticínios <1% gordura : 
Leite:(  ) desnatado  (  ) semi 

 
__ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Queijo (  ) mussarela    
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             (  ) Minas __ x mês___x semana ___x 
dia 

Iogurte light __ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Carne de frango ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Carne de peixe ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Carne vermelha magra ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Sementes e oleaginosas  
Nozes 

 
___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Amendoim __ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Amêndoa ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Castanha ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Grãos integrais: pão, arroz, 
bolacha  

___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Leguminosa: feijão ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Lentilha ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Grão de Bico ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Batata ___ x mês___x semana ___x 
dia 

  

Bebidas e comidas 
açucaradas  

___ x mês___x semana ___x 
dia 
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7.3 APÊNDICE C – Ficha de avaliação clínico nutricional 
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7.4 APÊNDICE D – AVALIAÇÃO DO AUTORRELATO DE ADERÊNCIA E 
SATISFAÇÃO Á DIETA 
 
Responda as perguntas abaixo, assinalando uma das alternativas numeradas de 1 
a 5. 
 

1. Nos últimos 30 dias, o quanto você conseguiu seguir a dieta orientada?  
 

1 2 3 4 5

Não 
conseguiu 
totalmente

Não 
conseguiu 

parcialmente

Não sabe 
dizer se 

conseguiu 
ou não

Conseguiu 
parcialmente

Conseguiu 
totalmente

 
 
 
2. Qual é a sua satisfação em relação à dieta orientada? 
 

1 2 3 4 5

Muito 
insatisfeito Insatisfeito

Nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito

Satisfeito Muito 
satisfeito

 
 
 
3. Qual é a sua satisfação em relação ao seu peso até o presente momento? 
 

1 2 3 4 5

Muito 
insatisfeito Insatisfeito

Nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito

Satisfeito Muito 
satisfeito

 
 
4. Qual o grau de dificuldade de cumprir as orientações da dieta? 
 

1 2 3 4 5

Muito difícil Difícil Nem fácil 
nem difícil Fácil Muito fácil  

 
5. Em relação ao sabor, como você classifica os alimentos sugeridos na 

dieta? 
 

1 2 3 4 5

Muito ruim Ruim Nem bom 
nem ruim Bom Muito bom  

 
 
 
 
 
 

Fonte: ↑ Likert, Rensis (1932), "A Technique for the Measurement of Attitudes", 
Archives of Psychology 140: pp. 1-55  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert#cite_ref-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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7.5 APÊNDICE E – Apresentação dos resultados parciais 
Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares 
Gramado, 2011. 
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RESUMO 

Objetivos: Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura científica para verificar o 

papel da Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) na prevenção do acidente 

vascular cerebral.  

Fonte de dados: Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, utilizando as bases de 

dados Medline/Pubmed e Scielo. Os artigos pesquisados compreendem publicações a 

partir da década de 20, quando alguns estudos já relatavam a associação entre nutrientes 

e melhora da pressão arterial. Foram selecionados trabalhos com indivíduos adultos. 

Síntese dos dados: O Acidente Vascular Cerebral é a principal causa de incapacidade no 

mundo e a principal causa de morte no Brasil. Uma alimentação saudável está entre as 

modificações no estilo de vida recomendadas para prevenção e tratamento dos principais 

fatores de risco para acidente vascular cerebral. Estudos mostram que a adoção da 

Dietary Approach to Stop Hypertension é capaz de reduzir substancialmente a pressão 

arterial, tornando esta dieta uma nova alternativa na prevenção e tratamento da 

hipertensão e, conseqüentemente, do acidente vascular cerebral.  

Conclusões: As evidências disponíveis sugerem que modificações no estilo de vida, 

incluindo a adoção de uma dieta tipo Dietary Approach to Stop Hypertension, são 

estratégias na redução de eventos cardiovasculares, como o AVC. 

Descritores: Acidente Cerebral Vascular, Hábitos Alimentares, Hipertensão, Prevenção 

Secundária. 
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Abstract 

Aims: This study aimed to review the scientific literature to determine the role of the 

Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) in stroke prevention. 

Source of data: We performed a narrative review of the literature using the Medline 

/PubMed and Scielo. Items surveyed include publications since the 20’s, while some 

studies have reported associations between nutrients and improves in blood pressure. We 

selected studies with adult human subjects. 

Summary of the findings: The stroke is the leading cause of disability worldwide and 

leading cause of death in Brazil. A healthy diet with changes in lifestyle is recommended 

for prevention and treatment of major risk factors for stroke. Studies show that the 

adoption of the DASH diet can substantially reduce blood pressure, making this diet a new 

alternative in the prevention and treatment of hypertension and consequently stroke. 

Conclusions: The available evidence suggests that changes in lifestyle, including the 

adoption of a Dietary Approach to Stop Hypertension type diet, are strategies to reduce 

cardiovascular events, such as stroke. 

 

Key words: Stroke, Eating Habits, Hypertension, Secondary Prevention. 
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 As denominadas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) não são um 

problema restrito aos países desenvolvidos; 80% das mortes por essas doenças 

acontecem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 1 Dentre as DCNT, as 

cerebrovasculares são a segunda causa de mortalidade no mundo, responsáveis por 

9,7% dos óbitos em 20042 sendo o acidente vascular cerebral (AVC) a doença 

cerebrovascular apontada como a mais importante causa de incapacidade no mundo. 

Estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas terão um AVC em 2015 e 

aproximadamente 1/3 destes resultará em óbitos.3 

 O AVC é definido como uma súbita perda de função cerebral, resultante da 

interferência no suprimento sangüíneo. É um fenômeno vascular agudo, que pode ser do 

tipo isquêmico (AVCi) ou hemorrágico (AVCh). 4, 5 

 No Brasil, o AVC é a principal causa de morte por doenças cerebrovasculares, 

com 70.232 óbitos registrados em 2008. Em 2009, o sistema único de saúde (SUS) 

contabilizou 169.453 internações por AVC e foram investidos 189,6 milhões de reais no 

tratamento destes pacientes.6  

 Dentre os fatores de risco para a ocorrência de um AVC, encontra-se a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), uma doença de instalação insidiosa e assintomática 

que acomete um quarto da população mundial. Medidas terapêuticas que possam 

prevenir ou adequadamente tratar a HAS são estratégias para a prevenção de um 

primeiro evento de AVC ou sua recorrência. 7 

 Dentro deste contexto, a dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 

tem se mostrado uma alternativa interessante de prevenção e tratamento da HAS. 

Estudos bem desenhados tem evidenciado seu papel na redução dos níveis pressóricos 

de pacientes hipertensos e, por isso, é hoje recomendada pela VI Diretriz Brasileira de 

Hipertensão, como parte do tratamento não medicamentosos da HAS. 8 
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

 

 O AVC ocorre quando há uma obstrução (AVCi) ou um rompimento (AVCh) nos 

vasos que levam sangue ao cérebro, provocando uma paralisia na área afetada. O AVC 

isquêmico é o mais prevalente na população, sendo responsável por cerca de 83% de 

todos os casos.9 Nesta situação, raramente a obstrução é completa, sendo o fluxo 

sangüíneo cerebral residual dependente do grau de obstrução e da presença de 

circulação colateral. O grau da lesão isquêmica é proporcional à duração e à severidade 

da redução do fluxo sanguíneo. 10  

 O AVC é mais frequente em homens e os negros são mais propensos do que 

outras raças.9 É um evento que, não raro, resulta em seqüelas de ordem física, funcional, 

emocional e social. A perda, ou a limitação, da autonomia nos indivíduos acometidos é 

uma forte expressão das conseqüências de um AVC, sem contar os elevados custos 

hospitalares e previdenciários. 3  

 No estudo de Framingham, a doença aterotrombótica e o acidente isquêmico 

transitório (AIT) foram responsáveis por 2/3 das doenças cerebrovasculares. A incidência 

geral da doença cerebrovascular e do seu subtipo mais comum, o aterotrombótico, 

aumentaram com a idade e dobraram a cada década de vida .11 

 Diversos fatores são considerados “de risco” para a aterosclerose, entre eles 

dislipidemias, hipertensão e diabetes. 12 A placa aterosclerótica é composta de um núcleo 

lipídico, rico em colesterol, e uma capa fibrosa, rica em colágeno. A ruptura da capa 

expõe o organismo ao material lipídico, altamente trombogênico, que vai ocasionar um 

bloqueio arterial súbito, determinando as manifestações clinicas da aterosclerose, entre 

elas, o AVC.13 

 Os fatores de risco para o desenvolvimento de um AVC podem ser classificados 

como não modificáveis e modificáveis. Dentre os não modificáveis, a história familiar de 
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doenças cerebrovasculares (principalmente AVC, infarto agudo do miocárdio ou acidente 

isquêmico transitório em parentes próximos) ganha destaque. 14 Duanping, et al 15, em um 

estudo de base populacional, relataram que o histórico familiar de AVC, principalmente 

dos pais, aumenta significativamente o risco de ocorrência de acidente vascular cerebral 

nos descendentes.  

Dentre os fatores de risco modificáveis encontram-se dislipidemia, tabagismo, 

sedentarismo, obesidade, hiperglicemia e HAS . 14 A HAS, responsável por 40% das 

mortes por AVC; é uma doença essencialmente assintomática que pode, subitamente, 

provocar um evento cardiovascular agudo (AVC ou ataque cardíaco) fatal. 16 De acordo 

com o estudo NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) 27% dos 

adultos americanos tem HAS (pressão sistólica ≥140 mmHg e/ou diastólica ≥90 mmHg)  e 

31% são pré-hipertensos (sistólica 120-139 mmHg e/ou diastólica 80-89 mmHg). 8 As 

estimativas mundiais de prevalência de HAS são em torno de 1 bilhão de indivíduos com 

a doença e,  aproximadamente, 7,1 milhões destes morrem por ano . 17 

No Brasil, a proporção de indivíduos diagnosticados com HAS cresceu de 21,5% 

em 2006 para 24,4% em 2009. 6 No Rio Grande do Sul, um estudo realizado com 918 

indivíduos, por um período de 2 anos, apontou uma prevalência de 33,7% de hipertensos. 

18 Em Porto Alegre/RS, Fuchs et al.19, encontraram uma prevalência de HAS de 52,2% em 

indivíduos na faixa etária igual ou maior de 40 anos.  

Estudos epidemiológicos mostram que à medida em que a idade avança há um 

aumento na incidência e na prevalência de HAS. Mais da metade das pessoas entre 60-

69 anos e aproximadamente 70% das pessoas com mais de 70 anos são afetadas. A 

identificação precoce dos portadores de HAS e a implementação de medidas preventivas 

tem reduzido o número de AVCs e de doenças isquêmicas coronarianas, o que resultará, 

a médio e longo prazo, em grande impacto no Sistema Único de Saúde, em termos de 
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redução da morbimortalidade; diminuição dos custos sociais e financeiros; e oferta de 

assistência adequada aos portadores da doença. 20 

O Joint National Commitee recomenda que modificações no estilo de vida devem 

ser a estratégia de tratamento inicial para diminuição da pressão sanguínea (JNC-7) e 

recomenda a dieta DASH, para pacientes com elevados níveis de pressão arterial. 21 

Ensaios clínicos com dieta DASH (rica em frutas e vegetais, produtos de baixo teor de 

gordura, reduzida em gorduras e rica em fibras) evidenciam sua eficácia, com ou sem 

redução de sódio extrínseco. 22, 8  

 

DIETA DASH 

 

Desde a década de 20, diversos autores vêm observando uma associação entre 

dieta vegetariana e melhores níveis de pressão arterial (PA). Não é claro se são os 

hábitos alimentares ou o estilo de vida dos que adotam uma dieta vegetariana, ou ainda a 

associação destes, o fator determinante dos níveis pressóricos, mas parece ser 

indiscutível o efeito anti-hipertensivo de alguns nutrientes 23 - 26 

Rouse et al 27 avaliando os níveis de PA em populações de diferentes religiões e 

dietas (adventistas ovo lacto vegetarianos, adventistas onívoros e mórmons onívoros), 

encontraram médias de PA significativamente menores nos adventistas vegetarianos do 

que nos mórmons (115.6 / 68 mmHg vs 121.2 / 72.2 mmHg) em homens e (109.1 / 66.7 

mmHg vs 114.9 / 72.6 mmHg) mulheres, respectivamente. A prevalência de HAS leve 

(≥140/90 mmHg) foi de 10% entre os mórmons, 8,5 % entre os adventistas onívoros e 

apenas 1-2% em adventistas vegetarianos. A análise dos registros da dieta mostrou que 

os adventistas vegetarianos apresentavam uma ingestão alimentar significativamente 

mais rica em fibras, gordura poli-insaturada, magnésio e potássio e mais pobre em 

gordura total, saturada e colesterol do que os mórmons (onívoros). 
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Ophir et al 28, comparando a prevalência de HAS em  indivíduos vegetarianos com 

não vegetarianos, observaram que apenas 2% dos  98 vegetarianos apresentavam HAS, 

enquanto 26% dos 98 não vegetarianos eram hipertensos. Quando os autores avaliaram 

a presença de fatores de risco para HAS em ambos os grupos, encontraram que peso 

corporal, história familiar e excreção urinária de sódio (utilizada para avaliar a ingestão 

deste mineral) não influenciaram nos resultados; no entanto, os vegetarianos 

apresentaram uma maior excreção urinária de potássio quando comparado com os não 

vegetarianos (p < 0,01) e, mesmo entre os vegetarianos, aqueles com maior excreção 

urinária de potássio, apresentavam menores níveis de pressão arterial. 

 Outros estudos também tem observado associações inversas entre PA e ingestão 

de magnésio, cálcio, fibras e proteínas29-30. Interessantemente, estudos que utilizaram 

suplementação isolada de algum destes nutrientes encontraram uma redução pequena na 

PA, sugerindo assim que a associação dos nutrientes, ou mesmo sua interação com 

outros nutrientes presentes nos alimentos, mais que o consumo isolado, que estaria 

resultando em efeitos positivos, provavelmente pelo efeito acumulativo de cada um31-32. 

Considerando os efeitos de múltiplos nutrientes nos níveis de PA, e a ausência de 

estudos adequadamente controlados que pudessem confirmar estes achados, em 1995 

Sacks et al 33 desenharam um ensaio clínico randomizado multicêntrico, para testar 2 

padrões alimentares nos níveis de PA. Denominado dieta DASH, com resultados 

publicados em 199722, este estudo randomizou 456 indivíduos adultos e saudáveis (sem 

HAS ou com HAS leve) para receber, por 8 semanas, uma dieta controle tipicamente 

americana, (n=154), uma dieta rica em frutas e vegetais  (n=154) e uma dieta combinada: 

rica em frutas e vegetais, reduzida em gordura total, saturada e colesterol (n=151). A 

quantidade de sódio foi similar em todas as dietas (aproximadamente 3g/dia). 

 Os indivíduos alocados na dieta rica em frutas e vegetais e dieta combinada 

consumiam almoço ou jantar no centro de pesquisa nos quais estavam envolvidos, além 
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de receberem alimentos para consumir em casa, de acordo com sua dieta. Como 

resultado os autores encontraram que a dieta de frutas e vegetais reduziu a pressão 

sistólica em 2,8 mmHg (p<0,001) e diastólica em 1,1 mmHg (p<0,07), enquanto a dieta 

combinada reduziu a pressão sistólica em 5,5 mmHg e diastólica em 3,0 mmHg 

(p<0,001), ambas em relação ao grupo controle. Considerando somente os indivíduos 

com HAS leve, a dieta combinada foi capaz de reduzir a PA sistólica em 11,4 mmHg e 

diastólica em 5,5 mmHg (p<0,001), em relação aos controles. Os autores concluíram que 

uma dieta rica em frutas, vegetais e pobre em gorduras é uma boa estratégia para reduzir 

e tratar a HAS. 

Posteriormente, para testar o efeito anti-hipertensivo de 2 intervenções no estilo de 

vida de 810 indivíduos sem HAS ou com HAS leve, foi desenhado o estudo PREMIER34; 

outro estudo multicêntrico, controlado, no qual foram randomizados 3 grupos: grupo que 

orientação padrão ou já estabelecida por diretrizes (perda de peso, redução na ingestão 

de sal e bebida alcoólica e aumento da atividade física (n=268); grupo que recebeu 

orientação padrão associada à dieta DASH (n=269),  de forma menos rigidamente 

controlada que no estudo original da DASH, e grupo controle, que recebeu somente 

aconselhamento nutricional, em um único encontro, no início do estudo (n=273). Após 6 

meses de seguimento, todos os grupos reduziram progressivamente a PA, sendo 6,6 

mmHg na PA sistólica do grupo controle e 3,8 mmHg na diastólica; 10,5 mmHg e 5,5 

mmH na PA sistólica e diastólica respectivamente do grupo que recebeu orientação 

padrão e 11,1 mmHg e 6,4 mmHg na PA sistólica e diastólica, do grupo que recebeu 

orientação padrão + DASH. Considerando somente os indivíduos hipertensos a redução 

foi ainda maior (7,8; 12,5 e 14,2 mmHg na PA sistólica dos grupos controle, padrão e 

padrão + DASH, respectivamente). Os autores encontraram ainda uma redução de 12% 

na prevalência de HAS no grupo de hipertensos que recebeu orientação padrão + DASH, 
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o que correspondeu a uma redução de 53% no risco de eventos cardiovasculares, quando 

comparado ao grupo que somente recebeu aconselhamento. 

Embora estudos anteriores tenham apontado que não é a ingestão de sal, mas sim 

a melhora na ingestão de outros nutrientes que melhora a PA; o estudo multicêntrico 

INTERSALT estudou 10.079 pacientes homens e mulheres com idade entre 20 – 59 anos, 

e concluiu que a alta ingestão habitual de sal é também uma importante causa do 

aumento da pressão sanguínea, que por sua vez é o maior fator de risco para as doenças 

cardiovasculares. 35  

Apesar dos resultados do INTERSALT, é consenso que estilo de alimentação 

recomendado pela DASH, além do controle na ingestão de sal, deve ser recomendado, já 

constando das principais diretrizes de tratamento e prevenção da HAS7, 21. A dieta DASH 

preconiza o consumo de frutas, verduras, produtos lácteos com baixo teor de gordura, 

cereais integrais, peixe, aves e nozes ao mesmo tempo que incentiva um menor consumo 

de carne vermelha, doces e açúcares17 (tabela 1). Seu consumo resulta em um aumento 

na ingestão de potássio, magnésio, cálcio e fibras, que contribuem na redução dos níveis 

da PA. 36 

Associado aos efeitos dos minerais e fibras, o maior consumo de ácidos graxos 

poliinsaturados preconizado na DASH também contribui para a redução média da PA. 

Duas meta-análises confirmam estes achados 39, 40. No estudo de Appel, et al 40 foram 

analisados 11 ensaios clínicos randomizados, que envolveram 728 indivíduos 

normotensos; os resultados indicaram que a suplementação da dieta com uma dose 

relativamente alta de ômega-3 (mais de 3g/d) pode levar a uma redução significativa na 

PA. No estudo de Morris, et al 39, a análise envolveu 31 estudos controlados com placebo, 

com 1356 sujeitos, e também encontrou um efeito positivo na PA com a ingestão de 

ômega-3. Este efeito hipotensor foi maior em pacientes hipertensos e com quadro clínico 

de doença aterosclerótica ou hipercolesterolemia. 39 
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 A dieta DASH influencia positivamente nos níveis de PA, um dos principais fatores 

de risco para a ocorrência do AVC e também contribui para uma menor incidência de 

insuficiência cardíaca41. Em um recente estudo observacional realizado por Fung et al42, 

mulheres com boa aderência à dieta DASH tiveram uma redução de 24% no risco de 

doença coronariana e  18% no risco de AVC42. Larson et al 43, sugerem que a ingestão de 

Lpotássio e magnésio estão inversamente associados com o risco de AVC em mulheres 

com história de HAS. 

As evidências disponíveis sugerem que modificações no estilo de vida, incluindo a 

adoção de uma dieta tipo DASH, são estratégias na redução de eventos cardiovasculares. 

A elevada incidência de AVC no Brasil, bem como seus níveis de mortalidade e 

possibilidade de seqüelas, faz com que qualquer alternativa de prevenção primária ou 

secundária seja bem-vinda. Assim, a dieta DASH parece ser uma estratégia não 

medicamentosa promissora, de baixo custo e sem efeitos colaterais para a prevenção do 

AVC. 
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Tabela 1. Grupos dos alimentos e quantidades recomendadas em uma dieta 

de 2100 kcal/dia conforme proposta original da dieta DASH: 

Grupos de alimentos Quantidade/Porções 

Frutas (porções/dia) 4-5 

Vegetais (porções/dia) 4-5 

Leite e derivados <1% gordura (porções/dia) 2-3 

Carnes magras, peixe e frango (g/dia) <180 

Óleos e gorduras (porções/dia) 2-3 

Sementes e oleaginosas (porções/semana) 4-5 

Açucares (porções/semana) <5 

Sal (porção/dia) ~ 6 g de sal (3000mg de sódio) 

Grãos integrais (porções/dia) 6-8 

Fonte: APPEL, et al., 2006; LICHTENSTEIN, et al., 2006. 37,38 
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7.7 ANEXO A – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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7.8 ANEXO B – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 
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7.9 ANEXO C – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - BRASIL 
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7.10 ANEXO D – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO À REVISTA 
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