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Abstract

Obesity is considered a global public health problem, with alarming incidence rates on several continents. With a complex and multi-
factorial etiology, obesity is characterized by a low-grade chronic inflammatory condition, being an important risk factor for morbidity 
and mortality. This scenario raises the urgency of innovative and effective strategics measures for its prevention, control and treatment, 
especially in relation to lifestyle and diet, which are one of the main risk factors for the disease. Thus, the adoption of healthier and 
less industrialized eating patterns based on natural diet may be promising. Plant-based diets, by stimulating the consumption of plant 
foods, rich in nutrients and bioactive compounds with antioxidant and anti-inflammatory activity, may be a potential strategy since 
they may be associated with the improvement of obesity-related inflammatory biomarker profiles, minimizing the risks of associated 
chronic diseases and mortality.
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Short communication: Dieta plant-based 

e efeitos no perfil inflamatório relacionado

à obesidade

Short communication: Plant-based diet and effects on obesity-related 
inflammatory profile

Resumo

A obesidade é considerada um problema de saúde pública global, que vem atingindo taxas alarmantes de incidência em vários continentes. 
De etiologia complexa e multifatorial, a obesidade tem como característica um quadro inflamatório crônico de baixo grau, sendo um 
importante fator de risco para a morbimortalidade. Tal panorama levanta a urgência de medidas estratégicas inovadoras e eficazes para 
sua prevenção, controle e tratamento, principalmente em relação a estilo de vida e alimentação, que são um dos principais fatores de 
risco para a doença. Assim, a adoção de padrões alimentares mais saudáveis e menos industrializados, baseados em uma alimentação 
mais natural, podem ser promissoras. As dietas plant-based, por estimularem o consumo de alimentos de origem vegetal, ricos em 
nutrientes e compostos bioativos com atividade antioxidante e anti-inflamatória, podem ser uma estratégia em potencial, uma vez que 
podem se associar com a melhora de biomarcadores relacionados ao perfil inflamatório da obesidade, minimizando os riscos de doenças 
crônicas associadas e de mortalidade. 

Palavras-chave: Obesidade, plant-based, dieta, inflamação.
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AA obesidade é uma doença multifatorial 
de elevada prevalência e incidência em todos 
os continentes, refletindo em maior risco de 
mortalidade na população. Pode estar acompanhada 
de várias comorbidades relacionadas à síndrome 
metabólica, como hipertensão, diabetes mellitus, 
resistência à insulina, hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia, as quais também contribuem 
para o declínio funcional do organismo e para a 
mortalidade1.

Esse panorama, de aumento exponencial 
da obesidade e doenças associadas, suscita 
preocupações nos âmbitos econômico e social 
por ser um grave problema de saúde pública, que 
requer, portanto, a tomada de medidas estratégicas 
emergenciais, as quais ainda necessitam ser 
inovadoras, indo além da prevenção primária e das 
intervenções tradicionais no estilo de vida. Nesse 
sentido, dentre as bases fisiológicas e bioquímicas 
a serem exploradas para o direcionamento de 
novas terapias, estão os diferentes marcadores 
inflamatórios associados à obesidade, uma vez 
que essa é considerada uma doença inflamatória 
crônica de baixo grau. Tais marcadores podem ser 
considerados fatores de risco modificáveis pelos 
hábitos de vida, e a alimentação tem um papel 

fundamental1. 
As doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), como a obesidade, se associam fortemente 
a padrões alimentares considerados não saudáveis 
pela presença de alimentos processados ou 
ultraprocessados, bem como pelo baixo consumo 
de alimentos de origem natural e/ou vegetal ou 
minimamente processados2.

Hall et al.3, em um estudo conduzido com 
20 adultos com peso estável, randomizados 
para consumir uma dieta ultraprocessada ou 
não processada por 2 semanas consecutivas 
seguidas imediatamente pela dieta alternativa, 
identificaram aumento na ingestão calórica e 
ganho de peso (0.9 ± 0.3 kg) com o consumo da 
dieta ultraprocessada, ao passo que a ingestão de 
uma dieta não processada foi relacionada com 
menor ingestão energética e perda de peso (0.9 
± 0.3 kg) (Figura 1). Os autores discutiram que o 
consumo de uma dieta ultraprocessada pode estar  
relacionado com prejuízo na sinalização intestinal 
para saciedade, influenciando o reforço alimentar 
e ingestão alimentar, inclusive por mecanismos 
distintos da palatabilidade ou densidade calórica 
dos alimentos. 

Figura 1. Mudanças na ingestão calórica e no peso corporal após o consumo de dieta ultraprocessada 
ou não processada em indivíduos com peso estável no baseline.

Fonte: Hall et al.3
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Ainda, já foi evidenciado que dietas pró-
inflamatórias (classificadas pelo índice inflamatório 
da dieta – Dietary Inflammatory Index – DII), 
ricas em gordura saturada, açúcar e sal, podem 
estar relacionadas ao maior risco para obesidade, 
bem como à expressão gênica de fatores pró-
inflamatórios, inclusive de maneira dependente 
da composição corporal e de condições sociais4.

Os estudos anteriores chamam a atenção 
para uma dieta menos industrializada e mais 
natural, com benefícios que vão além de uma 
possível mudança na palatabilidade e menor 
ingestão energética, uma vez que os alimentos 
não processados se destacam pelo maior aporte 
de nutrientes e compostos bioativos com 
atividade anti-inflamatória e antioxidante, quando 
comparadas com ultraprocessadas.

Nesse cenário, as dietas plant-based (baseadas 
em plantas) vêm ganhando destaque na associação 
com a redução do risco de diversas DCNT, 
incluindo a obesidade5. Esse padrão alimentar 
tem por objetivo conduzir uma alimentação mais 
natural e mais sustentável, evitando ou excluindo 
alimentos de origem animal e priorizando o 
consumo de alimentos de origem vegetal6,7. Dessa 
forma, as dietas plant-based além de reduzir o 
risco de risco de tais doenças, também podem 
minimizar o uso ou serem coadjuvantes em terapias 
medicamentosas e contribuir para menores taxas 
de mortalidade8, graças à inclusão de alimentos 
ricos em vitaminas, minerais, compostos bioativos 
e fibras, que podem desempenhar atividades 
antioxidante, anti-inflamatória, vasodilatadora e 
quimiopreventiva9,10.

Especialmente em relação a efeito anti-
inflamatório, alguns estudos foram conduzidos 
para avaliar os efeitos de dietas plant-based em 
indivíduos obesos.

Turner-McGrievy et al.11 examinaram, em um 
estudo randomizado e controlado com adultos 
com sobrepeso e obesidade, as diferenças na 
ingestão de nutrientes e nos escores do índice 
inflamatório da dieta (DII) durante 6 meses. Os 
participantes foram randomizados para receber 
instruções dietéticas de dieta vegana (n=12), 
vegetariana (n=13), pescovegetariana (n=13), 
semivegetariana (n=13) ou onívora (n=12), sendo 
um dos fatores avaliados o escore DII, tendo 

como base 2 recordatórios alimentares de 24h – 
no baseline e aos 2 e 6 meses. Os participantes 
veganos, vegetarianos e pescovegetarianos, 
em relação aos semivegetarianos, obtiveram 
melhorias significativas no escore DII aos 2 meses 
(p<0,05), sem diferenças aos 6 meses. Os autores 
discutiram que o maior impacto sobre o escore 
DII no curto prazo indica que as estratégias devem 
dar suporte à adoção e manutenção abordagens 
dietéticas plant-based também em longo prazo, o 
que possivelmente contribuiria para a redução dos 
riscos e para o tratamento de doenças associadas 
à inflamação, como a obesidade.

Além de mudanças no perfil inflamatório da 
dieta, outras investigações avaliaram os efeitos 
dessas dietas em alguns parâmetros bioquímicos 
associados à inflamação. 

Um estudo transversal comparativo incluindo 
240 mulheres adultas com sobrepeso e obesidade 
investigou os impactos de uma dieta plant-
based sobre os níveis enzimas hepáticas, fatores 
inflamatórios e perfil de adipócitos. A análise 
dos questionários de frequência alimentar e dos 
parâmetros avaliados indicaram que o perfil 
mais saudável da dieta (com a presença de grãos 
integrais, frutas, vegetais, cereais e bebidas, 
como chá e café), bem como sua maior adesão, 
resultou em redução significante nos níveis de 
proteína C reativa ultrassensível (PCR-us) e do 
fator de transformação do crescimento β (TGF-β) 
(p<0,0001), indicando que o aumento na ingestão 
de fibras, antioxidantes, gorduras insaturadas, 
micronutrientes e redução de gorduras saturadas e 
ferro, contribuiu para a redução do peso corporal 
e dos fatores inflamatórios analisados12.  

Najjar et al.13, de forma semelhante, também 
encontraram resultados favoráveis na redução de 
alguns marcadores inflamatórios em pacientes com 
sobrepeso e obesidade (n = 31) consumindo uma 
dieta plant-based por 4 semanas. Os resultados 
evidenciaram redução significante dos níveis de 
interleucina-6 (IL-6), glóbulos brancos totais, 
fosfolipase A2, PCR-us e fibrinogênio, além de 
reduções de LDL-colesterol e lipoproteína a – 
Lp(a) – no sangue.   

Os efeitos sobre o perfil de biomarcadores 
inflamatórios relacionados à obesidade também 
foram encontrados em uma revisão sistemática 
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e meta-analítica de 29 ensaios clínicos (com um 
total de 2689 indivíduos), a qual evidenciou que 
o consumo de dietas plant-based (como as dietas 
mediterrânea, nórdica e DASH - Abordagens 
Dietéticas para Parar a Hipertensão) foi associado 
à diminuição nas concentrações médias de PCR, 
IL-6 e, até certo ponto, da molécula de adesão 
intracelular-1 (sICAM-1), permitindo aos autores 
concluírem que dietas plant-based podem estar 
associadas a uma melhora no perfil inflamatório 
relacionado à obesidade, o que sugere um potencial 
para a terapia e redução dos riscos de DCNT14.

Todos esses dados inferem os benefícios 
de dietas plant-based no perfil inflamatório 
relacionado à obesidade, contribuindo para a 
redução dos riscos das comorbidades associadas 
a essa doença, que tem como característica 
a inflamação crônica de baixo grau. Dessa 
forma, intervenções nutricionais voltadas para 
a modulação das vias inflamatórias podem 

caracterizar estratégias promissoras na redução dos 
riscos e no tratamento da obesidade. Os padrões 
alimentares plant-based são marcados pelo 
consumo de alimentos de origem vegetal, como 
frutas, verduras, legumes e sementes, bem como 
menor consumo de alimentos de origem animal 
e industrializados, assim, o maior consumo de 
vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos 
com capacidade antioxidante e anti-inflamatória 
fica evidente, sendo essa a principal justificativa 
para os seus efeitos benéficos na obesidade.

Apesar dos resultados promissores, mais 
estudos prospectivos precisam ser conduzidos 
para a confirmação desses resultados, bem como 
mais ensaios clínicos que incluam a avaliação 
clínica de sinais e sintomas de maneira associativa 
aos parâmetros bioquímicos, de forma a analisar 
mais profundamente a modulação do quadro 
inflamatório crônico de baixo grau da obesidade.
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