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CASOS CONFIRMADOS : 218.223

ÓBITOS CONFIRMADOS: 14.817

Bahia

CASOS CONFIRMADOS : 8.128

ÓBITOS CONFIRMADOS: 281
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N = 44.672 casos



Complicações cardiovasculares decorrentes da 
COVID-19

• Injúria miocárdica (20% dos casos)

• Arritmias (16%),

• Miocardite (10%)

• Insuficiência cardíaca (IC) e Choque (até 5% dos casos)

O dano ao sistema cardiovascular é provavelmente multifatorial: 
- Desequilíbrio entre alta demanda metabólica e baixa reserva cardíaca;
- Inflamação sistêmica e trombogênese;
- Lesão direta cardíaca pelo vírus
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▪ Uso de tabaco

▪ Inatividade física

▪ Consumo abusivo de bebidas alcoólicas

▪ Dietas não saudáveis

WHO. In: http://www.who.int/ncds/en/.

Aumento das DCNT: 

4 maiores fatores de risco



O padrão ouro para o tratamento de pacientes com DCV envolve: 

medicação, exercício físico e dieta

✓ Baixa adesão ao tratamento pelo pacientes

Irving RJ et al., BMJ, 2000
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O padrão ouro para o tratamento de pacientes com DCV envolve: 

medicação, exercício físico e dieta

✓ Baixa adesão ao tratamento pelo pacientes

Novas estratégias e abordagens são necessárias para garantir 
melhor adesão ao tratamento  do paciente com DCV.

50% dos pacientes não seguem a prescrição 
medicamentosa após 1 ano

Irving RJ et al., BMJ, 2000
Corotto PS et al, Heart Fail Clin,2013

40% dos pacientes não se lembram da orientação 
nutricional após a alta hospitalar



Trichopoulou A et al. BMJ. 1995;311:1457-60 

Padrões alimentares saudáveis

Dieta Mediterrânea (Ilha de Creta, Grécia, 
sul da Itália, final década de 50, início 60)

Dieta DASH (Dietary Approach to Stop 
Hypertension, EUA, 1997; 2001)



DICA Br: o que é?

Dieta
Mediterrânea

Willett WC et al., Am J Clin Nutr, 1995
Donts AS et al., Clin Interv Aging, 2007 



Ministério da Saúde (PROADI-SUS)

Instituto de Pesquisa Hcor

CGAN - Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição

35 centros colaboradores

Programa Alimentar Brasileiro Cardioprotetor (DICA Br)

- Tradução das recomendações nutricionais (diretrizes) 
em uma dieta baseada em quatro grupos de alimentos

- Educação Nutricional Lúdica
- Encontros em grupos
- Contato telefônico e presencial com os pacientes



Programa DICA BR



Escore DICA Br: 1ª etapa

1. Não adição de açúcar refinado

2. Baixa densidade energética da preparação

3. Ausência de nutrientes que aumentam o risco cardiovascular

4. Presença de nutrientes cardioprotetores

Critérios qualitativos:

Os valores máximos obtidos nas densidades de: energia, gordura saturada, colesterol e sódio. 

Foram definidos como pontos de corte do grupo VERDE

Critérios quantitativos:



Alimentos do grupo VERDE

Foram definidos como 
pontos de corte do grupo 

VERDE

✓ Verduras crua e cozidas

✓ Verduras refogadas com óleo de soja, 
cebola e alho

✓ Salada temperada com óleo de soja e 
sal

✓ Legumes crus e cozidos

✓ Legumes refogados com: óleo de soja, 
cebola e alho

✓ Feijão temperado com ervas, cebola, 
alho e óleo de soja 

✓ Leite e iogurte desnatado e leite 
semidesnatado

✓ Frutas



Todos os demais alimentos e preparações das tabelas de composição

nutricional passaram a ser avaliados segundo as 4 densidades.

Aqueles com 1 ou 2 densidades acima dos pontos de corte foram

classificados amarelos

Aqueles com 3 a 4 densidades acima foram classificados no grupo

azul



Alimentos do grupo AMARELO



Alimentos do grupo AZUL



ALIMENTOS

Densidade 
energética

≤ 1,11 kcal/g

Densidade 
de gordura 
saturada

≤ 0,01 g/g

Densidade 
de colesterol

≤ 0,04 mg/g

Densidade 
de sódio

≤ 2,01 mg/g

Classificação

0,56 0,00 0,00 Traços

3,00 0,01 0,00 6,48

2,42 0,04 1,19 2,41









Grupo Vermelho



Elaboração dos cardápios

210 cardápios regionais

Utilizamos para elaboração dos cardápios 
receitas do livro de receitas.

Região 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Nordeste 7 7 7 7 7 7

Norte 7 7 7 7 7 7

Centro Oeste 7 7 7 7 7 7

Sudeste 7 7 7 7 7 7

Sul 7 7 7 7 7 7

Total 35 35 35 35 35 35



Faixas calóricas e metas de 
consumo diárias

Todas faixas calóricas possuem a distribuição de macronutrientes

dentro do recomendado pelas diretrizes. 





Histórico do projeto

2011 2012 2013

Elaboração e 
discussão dos 
pilares do 
Programa

Estudo Piloto: 
Avaliação da 
eficácia –
Fatores de risco 
cardiovasculares

Reestruturação 
dos pilares do 
Programa

Convite aos 
centros 
colaboradores

Elaboração de 
materiais e 
treinamento dos 
pesquisadores

2017

1) Término 
Estudo Nacional
2) Elaboração de  
Manuais para 
CGAN

Estudo de 
Exequibilidade: 
COMPASSO

2016

Estudo Nacional:
Avaliação da 
efetividade –
Desfecho 
combinado 
(mortalidade e 
eventos)

2018
2020

Implementação 
dos Manuais
DICA - Nuts
DICA - Genômica





➢ Ensaio clínico randomizado

➢ 2.534 participantes com DCV prévia

➢ Mais de 300 profissionais

➢ 35 centros

➢ Até 48 meses de acompanhamento 

(mediana 3,5 anos)

➢ Coleta de dados até 10/2017

Programa DICA BR nacional 2013





Estratégias de intervenção

➢ Treinamento dos profissionais e centros

➢ Material para os profissionais

Manual completo

Manual de bolso

➢ Monitoramento telefônico dos pacientes – centro coordenador

➢ Livro de receitas

➢ Materiais lúdicos para o paciente



Cartilha e jogo americano



Livro de receitas DICA Br



Monitoramento Telefônico DICA Br

Relação Paciente – Profissional

Estratégia de educação nutricional
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21,8
28,5

39,4
43,7

Frequência (%) dos pacientes que sabiam os 
alimentos do grupo verde por data do 

monitoramento

60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

Total 563 488 363 261

✓ Associam cor do grupo à cor do alimento:
couve, alface, quiabo, pepino, chuchu,...

✓ Esquecem do feijão e do leite/iogurte
desnatados



Weber B et al. Am Heart J. 2019;215:187-197. doi: 10.1016/j.ahj.2019.06.010.



Weber B et al. Am Heart J. 2019;215:187-197. doi: 10.1016/j.ahj.2019.06.010.



“É muito bom saber 
que alguém  se 
preocupa com a 
minha saúde”

"Se todos os 
profissionais fossem 
como a nutricionista 
a gente viveria bem 

melhor."

"É um prazer falar com 
vocês. A orientação que 

recebo é muito 
importante."

"Deus abençoe vocês 
por essa ideia que 

tiveram de cuidar da 
velharada"

"Estive na Itália, 
Espanha, Portugal e 
França. Aqui no Brasil a 
gente come bem 
melhor."

“Não deixe de me ligar 
para que eu não 

desanime”

"Tudo ficou muito 
melhor depois da 
dieta, eu queria ser 
acompanhado por 
mais um ano".

"Essa dieta não é para 
ser seguida somente 
um ano. Ela é para a 
vida toda."

“Depois que eu entrei 
no estudo minha vida 

melhorou” "Sempre que vou 
comer eu levo o 
meu livrinho."

"É bom que mais 
pessoas façam essa 
dieta do Ministério"

"Que bom que terei a 
companhia de vocês 
por mais tempo. 
Obrigada pela 
atenção. Adoro"



Manuais DICA BR (2017)

Problema identificado pela 
CGAN/ Ministério da Saúde

Ausência de informações  de 
orientação nutricional na 

prevenção das DCV na  
Atenção Básica (SUS)

Dieta 
Cardioprotetora 

Brasileira

PRODUTOS

Estudo de 
exequibilidade

COMPASSO

Manual para 
profissionais da Atenção 

Básica

Adaptação Programa 
Dica Br para a Atenção 

Básica



➢ Inicialmente, dois materiais:
➢ Nutricionistas
➢ Demais profissionais

➢ Envio da versão preliminar para os profissionais da Atenção Básica
➢ Oficinas de escuta para validação do conteúdo

MANUAL



http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes

Manual para profissionais da saúde 
da Atenção Básica Cartilha com orientações 

para usuários do SUS
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Viviane Sahade

vivianesahade@uol.com.br
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