
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: DETERMINANTES NUTRICIONAIS E SOCIAIS DO DESENVOLVIMENTO DE
ATEROSCLEROSE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NUTRIÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO DE MOGI GUAÇUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANA PAULA MARTELLI DE GODOIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DANIELA SOARES DE OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



Resumo 

Objetivo: relacionar as principais condições nutricionais e sociais envolvidas no 
desenvolvimento de doença aterosclerótica em crianças e adolescentes. 
Metodologia: Revisão de literatura nas bases de dados Scielo, PubMed, Bireme a 
partir de 2007 até os dias atuais. Considerações finais: O estímulo à formação de 
hábitos alimentares saudáveis, prática regular de atividade física e diagnóstico 
precoce é a principal forma de prevenção e tratamento da doença. Estudos atuais 
comprovam que os estilos de vida são causadores de aterosclerose e se iniciam 
durante a infância. Sabendo-se que, na maioria das vezes, a criança obesa será 
adulto obeso, a intervenção precoce sobre esses estilos de vida poderia ter impacto 
também sobre o comportamento adulto, reduzindo a prevalência dessa patologia. 
 

Introdução 
A aterosclerose é uma doença vascular crônica, que acomete principalmente 

a camada íntima de artérias de médio e grande calibre, desencadeada por uma série 

de fatores em resposta a uma agressão endotelial (ARAUJO et al, 2011). Refere-se 

ao enrijecimento das artérias, impedindo o fluxo normal de sangue (GIROLDO; 

ALVES; BAPTISTA, 2007).  

A evolução da doença ocorre quando a lipoproteína de baixa densidade de 

colesterol (LDL-C) é oxidada e acumulada abaixo do endotélio vascular, resultando 

em depósitos filiformes de gordura na íntima vascular que será coberta por uma 

capa fibrosa (CASTRO; OLIVEIRA, 2009).  

As lesões ateroscleróticas iniciais contêm células espumosas que são 

constituídas por macrófagos repletos de colesterol esterificado (LOTTENBERG, 

2009). A doença carótida torna-se importante no prognóstico de doenças 

cardiovasculares, devido a formação aterosclerótica, podendo o grau de evolução e 

complicação ter conseqüências cerebrovasculares graves (GIOLLO; MARTIN, 2010). 

 Há uma relevância na tendência mundial de investigação para prevenir e 

corrigir os fatores de risco o quanto antes, sendo comprovado que a aterosclerose 

começa na infância (SCHERR; MAGALHÃES; MALHEIROS, 2007). As maiores 

causas de mortes no mundo estão relacionadas às doenças cardiovasculares (DCV) 

e aterosclerose com a perspectiva de atingir pessoas cada vez mais jovens (INÁCIO 

et al, 2012).  

De acordo com Araujo et al (2011) a Organização Mundial da Saúde projeta, 

para 2020,  a doença cardiovascular aterosclerótica como a principal causa de 

morte. Sendo assim, a prevenção primária precisa de estratégia global e através 

dessa aplicação preventiva mais de 50% das mortes pode ser evitada. 



As complicações ateroscleróticas contribuem para várias doenças 

cardiovasculares como a doença periférica (DAP) que envolve desde a artéria distal 

ao arco da aorta, doença coronariana e doença carótida predispondo ao paciente o 

risco do infarto agudo, acidente vascular encefálico e isquêmico e morte vascular 

(ARAUJO et al, 2011).  

As fases de transição da aterosclerose não podem ser identificadas somente 

pelo exame macroscópico. Diante disso com o passar do tempo, placas fibrosas 

podem se ampliar causando a calcificação, hemorragia, ulceração ou ruptura e 

trombose (HONG, 2010). 

É de grande preocupação os fatores sociais, os costumes e os hábitos 

alimentares como o consumo excessivo de alimentos com alto teor de gordura, que 

como conseqüência leva ao desenvolvimento da DAC. As crianças e adolescentes 

apresentam maior consumo de ácidos graxos trans que são sintetizados durante o 

processo de hidrogenação dos óleos vegetais (SPOSITO et al, 2007).  

A identificação prévia de crianças que estão em risco para a aterosclerose 

pode diminuir o processo aterosclerótico, impedindo ou atrasando doenças 

cardiovasculares (DCV), como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e 

doença vascular periférica (HONG, 2010). 

É certo que a quantidade de alimentos, comportamento de consumo de 

alimentos e atividade física dos indivíduos são desde cedo aprendidos, podendo 

prevenir complicações futuras (ROSANELI et al, 2012). São poucos os estudos 

realizados no Brasil para estabelecer o perfil lipídico em crianças e adolescentes, 

mas os que existem demonstraram grande proporção de níveis de colesterol acima 

do recomendado (FARIA; DALPINO; TAKATA, 2008).  

A realidade brasileira é preocupante, pois, pediatras envolvidos em 

atendimentos diários afirmam não ter tido o conhecimento prévio da Diretriz de 

Prevenção da Aterosclerose na Infância e Adolescência. Esses especialistas devem 

identificar os fatores de risco de doenças cardiovasculares e defenderem as 

mudanças no estilo de vida (GROSSO; SANTOS; LUZ, 2010). Pois o que vem sendo 

feito não tem sido o suficiente para evitar ou até mesmo eliminar o desenvolvimento 

da DAC, sendo que o conhecimento para todas as formas clínicas é essencial no 

intuito de impedir o crescimento dessa doença (JUNIOR; BIER, 2008). 



O objetivo desse estudo foi elencar através de revisão da literatura as 

principais condições nutricionais e sociais envolvidas no desenvolvimento de doença 

aterosclerótica em crianças e adolescentes. 

Apesar desta revisão não se caracterizar como uma revisão de literatura 

sistemática, mas sim uma revisão conceitual do que a pesquisa cientifica tem 

apresentado sobre o tema nos últimos anos. Os estudos utilizados para a confecção 

desse artigo foram selecionados nas bases de dados Scielo, PubMed, Bireme a 

partir de 2007 até os dias atuais. O uso isolado ou combinado dos seguintes termos 

foi aplicado: aterosclerose, aterotrombose, gorduras, crianças e adolescente. 

 

Aterosclerose e a correlação com Aterotrombose   

 A aterosclerose é caracterizada por um processo inflamatório crônico da 

parede vascular com elevação de marcadores inflamatórios séricos (SANTOS et al, 

2013). 

           No entanto, a homeostase vascular é regulada através do endotélio vascular 

que provoca alterações em suas funções causadas pela liberação de substâncias 

pró e anticoagulantes, promovendo a junção das moléculas. A principal substância 

antiaterogência é óxido nítrico (NO), que age protegendo o endotélio (SANTOS et al, 

2008). 
 A perda dessa substância de proteção causa o aumento da inclinação à 

vasoconstrição, trombose, inflamação e proliferação celular na parede do vaso. E 

com isso causa a inflamação na fisiopatogenia da aterosclerose. O aumento da 

agregação plaquetária com diminuição das células endoteliais faz com que os 

leucócitos, monócitos e macrófagos estejam presentes na lesão aterosclerótica e a 

partir disso a reação inflamatória (SANTOS et al, 2008).  

 A partir de um crescimento lento, a lesão da capa fibrosa torna-se 

trombogênica, conhecida como aterotrombose que constitui dos eventos vasculares 

agudos. A maioria das lesões tem uma cicatrização sem sinais de sintomas 

constituindo a evolução da doença aterosclerótica (AGUIAR, 2010).  

 A correlação da aterosclerose e trombose proporciona quadros clínicos 

agudos, de modo que, ocorrendo a formação de coágulo na placa de ateroma pode 

levar à obstrução arterial (BERTOLAMI et al, 2013). A decorrência desse quadro 



clínico é um dos principais determinantes das manifestações da aterosclerose 

(SPOSITO et al, 2007). 

 De acordo com a I Diretriz Sobre o Consumo de Gorduras e Saúde 

Cardiovascular (2013), os benefícios da inibição do processo aterotrombótico podem 

ser através da redução dos níveis de triglicérides e a elevação do HDL-C (SANTOS 

et al, 2013).  

  

Predisposição da Aterosclerose em crianças e adolescentes 

 A tendência para os riscos cardiovasculares se inicia nos primeiros minutos 

de vida de uma criança recém nascida, favorecendo o aumento da espessura da 

parede da aorta (HONG, 2010).  

Pode-se dizer que todas as crianças tem pelo menos algum grau de estrias 

de gordura da aorta em torno dos 3 a 4 anos de idade, que aumentam após os 8 

anos de idade, levando ao surgimento de placas nas artérias coronárias 

ateroscleróticas durante adolescência (URBINA et al, 2009).  Desse modo, o 

primeiro exame clínico deve ser feito após 2 anos de idade, e o mais tardar com 10 

anos de idade (HONG, 2010). 

Existem alguns fatores de riscos que favorecem o quadro clíncio da 

aterosclerose, como o diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia e 

obesidade com aumento na prevalência em crianças e adolescentes (URBINA et al, 

2009).  

Estudos relatam que crianças de 6 a 19 anos já sofrem de síndrome 

metabólica, sendo propensos ao aumento dos riscos da aterosclerose. O distúrbio 

do metabolismo de lipoproteínas gera como resultado o aumento do LDL-C, e o 

acúmulo de lipídeos tem seu pronunciamento com o tempo e com isso torna-se 

coberta por uma tampa fibromuscular, de modo que, as estrias gordurosas podem 

ou não progredir (HONG, 2010).   

É preciso considerar os fatores de risco não-modificáveis com relação à 

herança genética e a história patológica familiar favorecendo a disposição genética 

para o desenvolvimento da DAC (SANTOS et al, 2008; ALVES et al, 2009).  

 

 



Relação do LDL e Ácidos Graxos trans com a DAC 

 Estudos epidemiológicos confirmam a relação existente entre a colesterolemia 

e a incidência da coronariopatia aterosclerótica com eventos de complicações 

(SILVA; SALDANHA, 2007). 
O alto consumo de colesterol pode induzir a aterosclerose precoce 

(LOTTENBERG, 2009). A ingestão de uma dieta desbalanceada, rica em gorduras, 

desenvolve o acúmulo de LDL no compartimento plasmático (CAMACHO; MELICIO; 

SOARES, 2007).  

Há estudos que relacionaram o colesterol total com a DAC, onde o LDL 

corresponde maior parte do colesterol alto total (60% - 70%) na população de modo 

geral, comprovando a relação entre ambos. Os níveis de LDL têm uma reciprocidade 

direta com os riscos de problemas cardiovasculares, no qual os níveis de LDL 

abaixo de 100mg/l são considerados bons (CONSULTA PÚBLICA, 2010). 

Essa correlação tem como resposta uma ação imunológica na aterosclerose, 

quando ocorre um aumento dos níveis de LDL, essas partículas são depositadas 

nas artérias ocorrendo a oxidação e formação da LDLox. O aparecimento das lesões 

ocorre através das partículas oxidadas sendo citotóxicas para as células endoteliais 

(CAMACHO; MELICIO; SOARES, 2007).   

Pode se afirmar que o aumento dos níveis de LDL ocorre através da ingestão 

de ácidos graxos trans, podendo provocar a oxidação lipídica e também agindo na 

diminuição do HDL-C, considerado como colesterol bom. A IV Diretriz Brasileira 

Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2007) determina, para pacientes 

com doença aterosclerótica, a meta de LDL-C igual ou inferior a 70mg/dl, com o 

objetivo de reduzir a incidência de eventos cardiovasculares (SPOSITO et al, 2007). 

 

Fatores Alimentares 

Podemos afirmar que nos últimos anos as transições econômicas, a 

urbanização e a industrialização têm favorecido as mudanças de estilo de vida, 

provocando um aumento na incidência da DAC (SCHERR; RIBEIRO, 2008).  

De acordo com Santos et al (2008) a  mudança de hábitos alimentares têm se 

tornado um poderoso fator de risco. Basicamente, a redução do consumo de 

vegetais e frutas e um aumento porcentual de gordura saturada e animal, reduz a 



absorção de micronutrientes alimentares, os quais são de extrema importância para 

controlar ou reduzir a ação deletéria dos radicais livres no organismo.  

A fase da infância e adolescência tem preferência por alimentos ricos em 

ácidos graxos trans como: sorvetes cremosos, chocolates, pães recheados, molhos 

para salada, sobremesas cremosas, biscoitos recheados, alimentos com 

consistência crocante (nuggts, croissants, tortas), bolos industrializados, margarinas 

duras e alguns alimentos preparados em redes de fast-foods (SPOSITO et al, 2007). 

É produzido também por meio de hidrogenação catalítica, processo que se aplica 

aos óleos vegetais líquidos à temperatura ambiente, com objetivo de conferir 

consistência de semi-sólidas a sólida (LOTTEMBERG, 2009).  

De acordo com Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF (2009), 

comparada à mesma pesquisa realizada em 2002-2003, a evolução do consumo de 

alimentos no domicílio indica aumento na proporção de alimentos industrializados, 

como pães (de 5,7% para 6,4%), embutidos (de 1,78% para 2,2%), biscoitos (de 

3,1% para 3,4%), refrigerantes (de 1,5% para 1,8%) e refeições prontas (de 3,3% 

para 4,6%), tendo um aumento existente no consumo de gorduras, em especial as 

saturadas não sendo favorável á saúde (SANTOS; GAGLIARD; XAVIER et al, 2013). 

Foi publicada pela Associação Americana do Coração (2006) as futuras 

complicações do consumo de gorduras saturadas, com o intuito de reduzir a gordura 

trans nos produtos industrializados, devido ao fato das indústrias aplicarem cada vez 

mais esse componente em seus alimentos produzidos (LOTTEMBERG, 2009). 

De certa forma, a criança fica exposta aos comerciais sendo influenciada a 

consumir alimentos inadequados. Cerca de 70% dos comerciais para crianças são 

sobre alimentos, 80% de baixo valor nutricional gerando uma vasta freqüência 

através das solicitações infantis por verem os alimentos na televisão (SILVA, 2010).  

Pesquisas com crianças em idade escolar revelam que as mesmas têm de 

2,4 a 7,1 vezes mais chances de ter colesterol total elevado em conseqüência do 

alto e descontrolado consumo desses alimentos (CASTRO; OLIVEIRA, 2009).  

Além disso, os pais têm participação nas escolhas do tipo de alimento e na 

quantidade oferecida, sem ao menos perceber o grande impacto que está causando 

no futuro de seus filhos (SANTOS; OLIVEIRA, 2011).  

 

 

 



Prevenção e Tratamento 

 Observa-se no Brasil o processo de transição nutricional, com redução das 

taxas de desnutrição infantil e aumento da obesidade. De acordo com a Pesquisa de 

Orçamento Familiar (POF) 2008-2009, cerca de um terço das crianças estão acima 

do peso, excedendo em mais de 8 vezes a freqüência de déficit ponderal, calculado 

através da média do índice de massa corporal/idade (IMC/idade) (IBGE, 2010). 

Sendo um grave problema da saúde pública, a obesidade infantil também é um 

importante fator de risco para a doença cardiovascular e apresenta índice elevado 

de taxa de morbidade e morbi-mortalidade e começa a ser desenvolvida em faixa 

etária cada vez menor (ARAUJO et al, 2011). 

Portanto, uma alimentação adequada com baixo teor de gordura saturada e 

colesterol, rica em gordura poliinsaturada e antioxidante e a modificação de hábitos 

de vida pode ser o principal fator de prevenção da DAC (GIROLDO; ALVES; 

BAPTISTA, 2007). É certo que o ambiente no qual a criança está inserida deverá lhe 

proporcionar um consumo adequado em qualidade e quantidade de alimentos, 

prevenindo as complicações futuras (ROSANELI et al, 2012).  

É necessário priorizar a nutrição como ação de conscientização e 

aprendizado para que seja quebrado o ciclo vicioso que se inicia desde o período 

intra-uterino e segue ao longo da vida (COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2008). De 

acordo com a IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose (2007) a terapia nutricional deve ser aplicada na prevenção e no 

tratamento, através do plano alimentar levando em consideração as questões 

culturais, sociais e econômicas, mas de modo que seja agradável ao paladar 

(SPOSITO et al, 2007). As intervenções aplicadas no presente estarão influenciando 

as crianças que serão os pais de amanhã (SILVA, 2010). 

 

Recomendação de Atividade Física 

 Atualmente, a prática da atividade física tem feito parte da literatura científica 

expondo os benefícios associados à saúde e ao bem-estar, no objetivo de prevenir o 

desenvolvimento de alguma disfunção orgânica (JUNIOR; BIER, 2008). 

  O índice de sedentarismo é alto em crianças e adolescentes com excesso de 

peso, pois, gastam seu tempo na frente da televisão com videogame e computador. 

Desse modo, é preciso intervir, colocando limites, determinando o tempo diário para  



essas atividades. O incentivo e o estímulo da prática da atividade física podem 

trazer grandes benefícios, melhorando a qualidade de vida e evitando a 

aterosclerose (CASTRO; OLIVEIRA, 2009). 

A prática da atividade física tem ação na redução do LDL e estresse 

psicológico (GIROLDO; ALVES; BAPTISTA, 2007). A criança que é fisicamente ativa 

tem mais chances de se tornar um adulto ativo, estabelecendo uma base sólida para 

redução da prevalência do sedentarismo (JUNIOR; BIER, 2008). 

 A Associação Americana do Coração (American Heart Association – AHA, 

2006) determina que, crianças a partir de 2 anos de idade, devem adotar um estilo 

de vida ativo e manter por toda a adolescência até a vida adulta. Sendo assim, 

encorajadas na prática de atividade física de forma prazerosa, mesmo que seja no 

lazer, atividades esportivas ou exercícios programados pelo tempo de 30 minutos no 

mínimo por dia, de três a quatro vezes por semana (SANTOS et al, 2008). 

  

Considerações finais 

É comprovado que a aterosclerose começa na infância, e com o aumento de 

sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes, é necessário mais pesquisas 

com esse grupo. É fundamental que, nos primeiros meses de vida, essas crianças 

também sejam submetidas a exames clínicos, permitindo, precocemente, possíveis 

diagnósticos da aterosclerose.   

A causa maior das doenças cardiovasculares está relacionada aos fatores 

alimentares e sociais, como: o consumo alimentar com baixo teor nutritivo, hábitos 

alimentares não saudáveis e a falta da prática de atividades físicas.  

Sabendo-se da tendência de crianças obesas tornarem-se adolescentes e 

adultos obesos, é necessário incentivar a prática da atividade física regular e 

programas de educação nutricional para a promoção de hábitos alimentares 

saudáveis. Para melhores resultados, além das crianças e adolescentes, a 

intervenção para promoção de saúde, também deve ocorrer nas escolas, local de 

convívio social e onde a criança passa uma boa parcela de seu tempo. E, também, 

com os pais que precisam ter consciência e fazer parte da mudança habitual de 

seus filhos favorecendo a saúde dos mesmos.  

 

 



Fontes consultadas 

AGUIAR C. Doença Cardiovascular prevenir ou tratar? Rev Port Cardiol; 29 (Supl. 
III): 7-17, 2010. 
 
ALVES FMB; COSENTINO MB; SAKAE TM; COUTINHO SSA. Fatores de risco 
cardiovascular em pacientes com doença aterosclerótica não coronariana em 
hospital no sul do Brasil – Revista Brasileira de Clínica Médica, 7:3-10, 2009. 
 
ARAUJO L; BRAGA A; MACHADO M; SILVA E. Avaliação dos fatores de riscos para 
o surgimento da aterosclerose em jovens da cidade de Patos-PB. Facene/Famene-
9(2), 2011. 
 
BERTOLAMI A; PENHA FG; CHAVES FP; PUZELLO FG. Fisiopatologia e fatores de 
riscos ligados à aterosclerose - Seção médica de dislipidemias do Instituto do Estado 
de São Paulo- São Paulo, 2013. 
 
CAMACHO CC; MELICIO LD; SOARES A. Aterosclerose, uma resposta inflamatória 
– Arq Ciênc Saúde, jan-mar; 14(1):41-48, 2007. 
 
CASTRO P; OLIVEIRA F. Prevenção da aterosclerose e tratamento medicamentoso 
de anormalidades lipídicas de alto risco em crianças e adolescentes. J.Pediatr.(Rio 
J.) vol.85 no.1 Porto Alegre Jan/Fev. 2009. 
 
CONSULTA PÚBLICA Nº42. Dislipidemia: Prevenção de eventos cardiovasculares e 
pancreatite, dezembro, 2010. 
 
COUTINHO JG; GENTIL PC; TORAL N. A desnutrição e obesidade no Brasil: o 
enfrentamento com base na agenda da nutrição – Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, 24 Supl 2:S332 – S340, 2008. 
FARIA EC; DALPINO FB; TAKATA R. Lípideos e lipoproteínas séricas em crianças e 
adolescentes ambulatoriais se um hospital universitário público – Rev Paul Pediatr; 
26(1): 54-58, 2008. 
 
GIOLLO JTL; MARTIN JF. Índice tornozelo-braquial no diagnóstico da doença 
aterosclerótica carótida-Revista Brasileira de Hipertensão, vol.17(2):117-118, 2010. 
 
GIROLDO M; ALVES A; BAPTISTA F. Doença Aterosclerótica: uma patologia multi-
fatorial. SaBios-Rev.Saúde e Biol.,Campo Mourão,v.2,n.1, p.32-41,2007. 
 
GROSSO AF; SANTOS R; LUZ P. Desconhecimento da diretriz de prevenção da 
aterosclerose na infância e adolescência por pediatras em São Paulo. Rev Assoc 
Med Bras. Vol. 56, no.2, São Paulo, 2010. 
 
HONG Y. Atherosclerotic cardiovascular disease begnning in childhood. The Korean 
Society of Cardiology. 2010. 
 
IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: Antropometria e estado 
nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil. Rio de Janeiro. 2010. 
Disponível em: 



<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_
encaa/pof_20082009_encaa.pdf>. Acesso em 01/08/2013. 
 
INÁCIO FD; ALVES VS; ALVES AS; LUZ M, et al. Fatores de risco para 
aterosclerose em escolares do município de Iretama, PR, Brasil – Rev. Saúde e 
Biol.,v.7,n.1,p.52-65, Jan., 2012. 
 
JUNIOR SLPS; BIER A. A importância da atividade física na promoção de saúde da 
população infanto-juvenil – Revista Digital – Buenos Aires – ano 13 nº119, abril 
2008. 
 
LOTTEMBERG A. Importância da gordura alimentar na prevenção e no controle de 
distúrbios metabólicos e da doença cardiovascular. Arq Bras Endocrinol Metab.; 
53/5, 2009. 
 
ROSANELI C; AULER F; MANFRINATO C; SGANZERLA C; BONATTO M, et al. 
Avaliação da prevalência e de determinantes nutricionais e sociais do excesso de 
peso em uma população de escolares: análise transversal em 5.037 crianças. Rev 
Assoc Med Bras; 58(4):472-476, 2012. 
 
SANTOS MG; PEGORARO M; SANDRINI F; MACUCO EC. Fatores de risco no 
desenvolvimento da aterosclerose na infância e adolescência - Arquivo Brasileiro de 
Cardiologia. 90(4)301-308, 2008. 
 
SANTOS OS; OLIVEIRA LMB. Baixo peso e sua relação com a obesidade e 
síndrome metabólica na infância e adolescência- R. Ci. med. biol, Salvador, v.10, 
n.3, p.329-336, set./dez., 2011. 
 
SANTOS RD; GAGLIARDI ACM; XAVIER HT, et al. I Diretriz sobre o consumo de 
gorduras e saúde cardiovascular Arquivo Brasileiro Cardiologia, vol.100, nº I, Supl. 3; 
São Paulo, janeiro 2013. 
 
SCHERR C; MAGALHÃES CK; MALHEIROS W. Análise do perfil lipídico em 
escolares. Arq Bras. Cardiol. Vol.89, no.2, São Paulo, Ago. 2007. 
 
SCHERR C; RIBEIRO JP. Colesterol e gorduras em alimentos brasileiros: 
Implicações para a prevenção da aterosclerose – Arq Bras Cardiol; 92(3):190-195, 
2009. 
 
SILVA JM. Política de Saúde e Prevenção Cardiovascular – Rev Port Cardiol; 29 
(Supl III):67-73, 2010. 
 
SILVA JM; SALDANHA C. Dieta, aterosclerose e complicações aterotrombótica – 
Rev Port Cardiol; 26(3):277-294, 2007. 
 
SPOSITO A; CARAMELLI B; FONSECA F; BERTOLSMI M. IV Diretriz Brasileira 
sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose Departamento de Aterosclerose 
da Sociedade Brasileira de Cardilogia. Arq Bras de Cardiologia. V.88, Suplemento I, 
Abril, 2007. 
 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/pof_20082009_encaa.pdf�
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/pof_20082009_encaa.pdf�
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/pof_20082009_encaa.pdf�


URBINA EM; WILLIANS RV; ALPERT BS; COLLINS RT; DANIELS SR, et al. 
Noninvasive Assessment of subclinical atherosclerosis in children and adolescents – 
American Heart Association. Hypertension.; 54:919-950, 2009. 


