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RESUMO 

O chocolate é um produto derivado do cacau (Theobroma cacao L., Malvaceae) que 

tem importância econômica e nutricional em todo o mundo. A origem sobre o consumo 

de cacau é antiga, datada da época de 1.000 a.C. pelos astecas e maias. Atualmente, o 

chocolate é encontrado em diversas formas no mercado (ex. chocolate ao leite, branco e 

amargo), além de produtos com diferentes porcentagens de cacau, sendo os chocolates 

mais amargos os com maior porcentagem de cacau em sua composição. O cacau possui 

mais de 300 substâncias químicas e entre elas destacam-se os ácidos oleico, esteárico e 

palmítico, minerais como o magnésio, potássio, ferro e zinco, metilxantinas como a 

teobromina e cafeína, além dos polifenóis, em sua maioria representados pelos 

flavonoides (flavonóis). Os polifenóis são considerados de suma importância, pois 

possuem atividades antioxidantes e anti-inflamatórias. Com o advento da vida moderna, 

houve um aumento na incidência de doenças cardiovasculares em toda população, já 

que fatores importantes para seu aparecimento como rotina desregrada, falta de 

exercícios físicos e dietas hipercalóricas são cada vez mais comuns na sociedade. A 

partir disso, surgiu a curiosidade em descobrir se o chocolate amargo possui algum 

efeito benéfico na saúde cardiovascular. A partir de um levantamento bibliográfico 

englobando ensaios clínicos, foram encontrados resultados relevantes no que diz 

respeito a essa questão. Os resultados mostraram que o consumo regular de chocolate 

amargo promove efeitos positivos sobre a saúde cardiovascular, diminuindo parâmetros 

como a pressão arterial, o colesterol, a glicemia e a resistência à insulina. Além disso, 

uma melhora da função endotelial dos vasos sanguíneos também foi evidente em 

diversos estudos. Portanto, pode-se considerar o chocolate amargo como um auxiliar na 

manutenção da saúde cardiovascular, desde que consumido com moderação. 

 Palavras-chave: chocolate. doenças cardiovasculares. polifenois. 

 

  



ABSTRACT 

Chocolate is a product derived from cocoa (Theobroma cacao L., Malvaceae) that has 

worldwide economic and nutritional importance. The origin of cocoa consumption is 

old, dating back to 1,000 B.C. by the Aztecs and Mayans. Currently, chocolate is found 

in different forms on the market (e.g. milk chocolate, white and dark chocolate), as well 

as products with different percentages of cocoa, with the most bitter chocolates having 

the highest percentage of cocoa in its composition. Cocoa has more than 300 substances 

such as fatty acids (oleic, stearic and palmitic acids), minerals (magnesium, potassium, 

iron and zinc), methylxanthines (theobromine and caffeine), as well as polyphenols, 

most of which are represented by flavonoids (flavonols). Polyphenols are considered the 

most important compounds in dark chocolate because they have antioxidant and anti-

inflammatory activities. Modern life has been increased the incidence of cardiovascular 

diseases in all population, since important factors for its emerging as a routine disorder, 

sedentarism and hypercaloric diets are increasingly common in society nowadays. In 

this context, the curiosity in discovering if dark chocolate has any beneficial effect on 

cardiovascular health arose. From a bibliographic survey encompassing clinical trials, 

relevant results were found regarding this issue. The results showed that regular 

consumption of dark chocolate (6,0 to 105,0 g) promotes positive effects on 

cardiovascular health, decreasing parameters such as blood pressure, cholesterol, 

glycemia and insulin resistance. In addition, an improvement in the endothelial function 

of blood vessels was also evident in several studies. Therefore, dark chocolate can be 

considered as an aid in maintaining cardiovascular health, if it is consumed with 

moderation. 

Keywords: chocolate. cardiovascular diseases. polyphenols. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Doenças Cardiovasculares 

 

Nos primórdios da sociedade, a maior preocupação em saúde era o combate às 

doenças infecciosas. Entretanto, alguns fatores como mudanças no estilo de vida e condições 

socioeconômicas principalmente nos países em desenvolvimento; diminuição das doenças 

infecciosas agudas culminando em maior expectativa de vida e maior susceptibilidade de 

certas populações a doenças, devido à herança genética, por exemplo, culminaram em uma 

transição epidemiológica que mudou o foco dos sistemas de saúde (AVEZUM; MAIA; 

NAKAZONE, 2000).  

Atualmente, as doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no 

mundo (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2011). Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 17,5 milhões de pessoas morreram por DCV em 2012, 

representando 31% de todas as mortes em nível global. As DCV estão associadas a diversos 

fatores de risco, dentre os quais estão obesidade, hipertensão, tabagismo, hiperlipidemia e 

diabetes mellitus (AVEZUM; MAIA; NAKAZONE, 2000; KATZ; DOUGHTY; ALI, 2011).  

De acordo com as diretrizes da OMS, as DCV podem ser classificadas nas seguintes 

categorias: doença coronária, que são as dos vasos sanguíneos que irrigam o músculo 

cardíaco; doença cerebrovascular: vasos sanguíneos que irrigam o cérebro; doença arterial 

periférica: doença dos vasos sanguíneos que irrigam os membros superiores e inferiores; 

doença cardíaca reumática: danos no músculo do coração e válvulas cardíacas devido à febre 

reumática, causada por bactérias estreptocócicas; cardiopatia congênita: malformações na 

estrutura do coração existentes desde o momento do nascimento; trombose venosa profunda e 

embolia pulmonar: coágulos sanguíneos nas veias das pernas, que podem se desalojar e se 

mover para o coração e pulmões. Dentre as DCV, as que ocasionam o maior número de óbitos 

são as doenças coronarianas (tendo como principal representante o infarto agudo do 

miocárdio), causando um número de mortes estimado em 7,4 milhões de pessoas, e os 

acidentes vasculares cerebrais (AVC) com um número estimado em 6,7 milhões de mortes 

(PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2011). 
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1.2 Fatores de risco para doenças cardiovasculares 

 

O principal fator de risco para o AVC é a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

(GAGLIARDI, 2009).  O tratamento da HAS com fármacos reduz a morbimortalidade, 

havendo redução na taxa de AVC, eventos coronarianos, insuficiência cardíaca (IC), 

progressão da doença renal, progressão para hipertensão mais severa e todas as causas de 

mortalidade. O tratamento para o paciente hipertenso é aplicado conforme os seus níveis 

pressóricos (BRASIL, 2009). Esse tratamento pode ser feito tanto em monoterapia quanto em 

conjunto e, em ambos os casos e independentemente do fármaco utilizado, essas medidas 

mudam de forma expressiva o prognóstico da doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2013). 

O colesterol elevado pode ser considerado o principal fator de risco da doença arterial 

coronariana (DAC) e o controle da lipoproteína de baixa densidade (LDL) traz grande 

benefício na redução de infarto agudo do miocárdio (IAM) e morte por doença coronariana 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). Devido ao seu pequeno diâmetro, 

a LDL pode adentrar na íntima subendotelial dos vasos sanguíneos em locais onde haja um 

dano e ali seus componentes externos tornam-se mais oxidáveis. Essa oxidação possui efeitos 

diretos sobre as células endoteliais como redução na viabilidade endotelial e da produção de 

óxido nítrico (NO) que é um potente vasodilatador. Outra consequência que a LDL oxidada 

traz é a formação de células espumosas. Essas células são macrófagos que endocitam a LDL 

oxidada e, quando morrem, liberam colesterol dentro da íntima. Essa quantidade de colesterol 

liberado promove o desenvolvimento da placa aterosclerótica que pode levar ao IAM 

(KOEPPEN; STANTON, 2009). 

A diabetes mellitus (DM) é caracterizada por um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que apresenta em comum à hiperglicemia, resultante de defeitos na ação e 

secreção da insulina, ou em ambas (FERREIRA; PITITTO, 2014). Ela pode estar classificada 

em DM do tipo 1 (destruição do mecanismo imunológico de células β pancreáticas, 

ocasionando deficiência de insulina) ou do tipo 2 (resistência à insulina ocasionada pela 

deficiência na capacidade dos órgãos alvo de responder à insulina, além de certo grau de 

comprometimento das células β). Esta patologia possui inúmeros efeitos sobre a saúde 

cardiovascular, inclusive desequilíbrios nos níveis circulantes de lipídeos e de lipoproteínas, o 

que pode causar dislipidemias. Além disso, pessoas com DM apresentam produção excessiva 
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de NO, podendo ocasionar problemas renais e aumento da pressão arterial (KOEPPEN; 

STANTON, 2009). Em escala global, no ano de 1995, foi calculado que 135 milhões de 

pessoas apresentavam a doença, 240 milhões em 2005 e há projeção para atingir 366 milhões 

em 2030. A maioria dos portadores dessa doença será em países em desenvolvimento 

(FERREIRA; PITITTO, 2014). 

1.3 Terapias convencionais para as doenças cardiovasculares 

 

As terapias convencionais utilizadas para doenças cardiovasculares baseiam-se em 

anti-hipertensivos como os diuréticos, antagonistas dos β-receptores, inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (ECA), antagonistas dos receptores AT1 e bloqueadores dos 

canais de cálcio (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). Os inibidores da ECA são fármacos que inibem a 

conversão de angiotensina I em angiotensina II ativa, diminuindo a resistência vascular 

sistêmica e as pressões arteriais médias, sistólicas e diastólicas em diversos estados 

hipertensivos. Existem evidências de que esses fármacos auxiliam na prevenção de AVC, 

IAM e morte (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012).  

Os medicamentos disponíveis para o tratamento das dislipidemias são as estatinas, a 

ezetimiba, as resinas ou sequestradores dos ácidos biliares, a niacina, os fibratos e os ácidos 

graxos Ômega-3 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). O principal 

tratamento farmacológico para reduzir o colesterol LDL são as estatinas (KOEPPEN; 

STANTON, 2009). Esses fármacos têm como mecanismo de ação a inibição competitiva da 

3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA redutase (HMG-CoA redutase), uma enzima que catalisa a 

HMG-CoA em mevalonato, que é uma etapa inicial e limitante da biossíntese do colesterol, 

contribuindo para a redução do mesmo. Além dos efeitos sobre a LDL, as estatinas também 

possuem outros efeitos como o aumento da produção endotelial de NO; além disso, afetam a 

estabilidade da placa aterosclerótica, inibindo a infiltração de monócitos na parede arterial. 

Outros efeitos também listados são diminuição da proteína C reativa (PCR), redução da 

susceptibilidade das lipoproteínas à oxidação, redução de agregação plaquetária e diminuem o 

depósito de trombos plaquetários, contribuindo para uma melhoria da saúde cardiovascular 

(BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012).  
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O tratamento farmacológico tradicional para a DM depende do tipo de diabetes e de 

cada paciente. A insulinoterapia e os agentes hipoglicemiantes orais são os mais difundidos. 

Entre os agentes hipoglicemiantes, a metformina é a primeira linha para o tratamento da DM. 

Seu mecanismo de ação está baseado no aumento da atividade da proteína quinase dependente 

de AMP (AMPK). A AMPK ativada estimula a oxidação dos ácidos graxos, a captação de 

glicose e o metabolismo não oxidativo, além de reduzir tanto a lipogênese quanto a 

gliconeogênese. Isso resulta, principalmente, em aumento da sensibilidade à insulina e níveis 

mais baixos de glicemia (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012).  

Existem também terapias não farmacológicas utilizadas para prevenir as DCV, como a 

mudança do estilo de vida (dieta equilibrada, exercícios físicos), redução da ingestão de sódio, 

abandono do tabagismo e redução do consumo de bebidas alcoólicas e do estresse. Essas 

ações têm como objetivo diminuir os fatores de risco para as DCV (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009). Há uma quantidade abundante de evidências que sugerem que dietas ricas em 

frutas, vegetais, pães integrais, cereais com altos valores de fibras, peixe, produtos lácteos 

com baixo teor de gordura e dietas com baixo teor de gorduras saturadas e sódio pode reduzir 

acentuadamente o risco de desenvolvimento de DCV. Assim, dentre os tratamentos citados 

anteriormente, a dieta saudável possui uma grande importância na prevenção de DCV 

(BUTTAR; LI; RAVI, 2005). 

1.4 O chocolate 

 

O chocolate, por ser um alimento comumente difundido na sociedade ocidental, 

sempre despertou o interesse de muitos grupos de pesquisadores que buscam descobrir os 

benefícios desse alimento na saúde cardiovascular. É derivado das sementes do fruto (Figura 

1) do cacaueiro (Theobroma cacao L., Malvaceae) (KHAWAJA et al., 2015).  Acredita-se 

que os maias da América Central foram os primeiros a consumir cacau e a celebrar suas 

propriedades promotoras da saúde (ARAÚJO et al., 2013). Além disso, foi observada baixa 

mortalidade cardiovascular nos índios Kuna, o que foi relacionado com o alto consumo de 

bebidas ricas em cacau (ROSTAMI et al., 2015). A partir disso, não se mediu esforços para 

que esses efeitos fossem avaliados e diversas descobertas foram realizadas através de estudos 

clínicos. Vários estudos demonstraram os efeitos protetores do consumo de chocolate amargo 

(CA) contra a DCV, em particular, a melhora da função endotelial, a inibição da agregação 

plaquetária, a eliminação de radicais livres, o aumento da disponibilidade de NO e o perfil 
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lipídico favorável (DI RENZO et al., 2013). Por exemplo, Buijsse et al. (2010) avaliaram que 

o consumo de 6 g de chocolate amargo/dia foi associado com uma diminuição de 39% no 

risco de IAM e AVC.  

 

Figura 1: Frutos de Theobroma cacao L. (Malvaceae) (retirado de 

http://mercadodocacau.com/cacau. Acesso em 13/10/2017). 

 

Figura 2: Cacau com sementes em detalhe (A) e cacaueiro Theobroma cacao L. (Malvaceae) 

(B) (retirado de http://mercadodocacau.com/cacau. Acesso em 13/10/2017). 

De acordo com a Resolução nº 12 de 1978, da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos, os chocolates podem ser classificados em: chocolate em pó, 

chocolate em pó parcialmente desengordurado e chocolate em pó solúvel, chocolate ao leite, 

chocolate fantasia ou composto, chocolate "fondant" e chocolate tipo suíço, chocolate 

recheado moldado, chocolate amargo e chocolate cobertura. Segundo esta mesma norma, o 

CA é definido como “produto preparado com cacau, pouco açúcar adicionado ou não de 

leite”; já o chocolate ao leite foi definido como “produto preparado com pasta de cacau, 

açúcar e leite, leite em pó evaporado ou condensado”. Mais tarde, a Resolução nº 264 de 

2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) definiu o chocolate branco 
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como “o produto obtido a partir da mistura de manteiga de cacau com outros ingredientes, 

contendo, no mínimo, 20 % (g/100 g) de sólidos totais de manteiga de cacau”. 

A composição química do chocolate é variada, sendo listados mais de 300 

constituintes diferentes (ARAÚJO et al., 2013). Os principais componentes incluem: a 

manteiga de cacau (ácidos oleico, esteárico e palmítico), minerais (magnésio, potássio, ferro e 

zinco), metilxantinas (teobromina e cafeína), polifenóis, além de outros compostos como 

tiramina, triptofano e serotonina (ARAÚJO et al., 2013). Dentre as classes anteriores, as dos 

polifenois e das metilxantinas são consideradas as mais relevantes no estudo do chocolate, 

sendo a primeira encontrada em maior quantidade.   

Os polifenois são um grande grupo de compostos encontrados em frutas e vegetais, 

derivados do metabolismo secundário das plantas (HAHN et al., 2017). Recentemente, 

atenção foi dada para esses compostos devido à sua capacidade de melhorar a saúde e 

prevenir numerosas doenças (ARAÚJO et al., 2013; WOLLGAST e ANKLAM, 2000). A 

família dos polifenois possui algumas divisões e, no caso do chocolate, a classe mais presente 

é a dos flavonoides. Essa classe é biossintetizada nas plantas a partir da via mista (via do 

ácido chiquímico + via do acetato-malonato), sendo encontrada em abundância no reino 

vegetal (ZUANAZZI, 1999). Os flavonoides têm como principal característica estrutural três 

anéis benzênicos, que podem sofrer inúmeras variações químicas. Essa classe de compostos 

químicos possui seis subclasses principais: flavonóis, flavonas, flavanonas, flavan-3-ois, 

antocianidinas e isoflavonas (HOOPER et al., 2008). As substâncias mais presentes no CA 

são os monômeros catequinas (-)-epicatequina e (+)-catequina (Figura 2) e os seus 

metabólitos oligômeros procianidinas (os dímeros procianidinas B2, B1 e os trímeros C1) 

(Figura 3), pertencentes aos flavan-3-ois (HOOPER et al., 2008; OSAKABE, 2013; GOYA et 

al., 2016).  
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Figura 3: Estruturas químicas dos flavonoides mais presentes no CA (Adaptado de EGAN et 

al., 2010). 

 

Figura 4: Estruturas químicas das procianidinas mais presentes no CA (Adaptado de 

OSAKABE, 2013). 

Segundo estudos, os flavonoides podem desempenhar inúmeras funções no 

metabolismo. Essa classe é mais conhecida por sua capacidade antioxidante, mas também já 

foram detectadas influências em outros aspectos como na modulação de cascatas de 

sinalização, na expressão de genes envolvidos na regulação de proliferação celular, apoptose, 

na supressão de inflamação crônica, efeitos antiplaquetários e anti-inflamatórios bem como 

pela diminuição da pressão arterial, efeito hipocolesterolêmico específico, aumento da 
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lipoproteína de alta densidade (HDL), e melhorando a função endotelial. Esses efeitos 

reduzem o risco de doenças cardiovasculares como o AVC e o IAM (GRASSI et al., 2005; 

LARSSON, 2014; GOYA et al., 2016). A presença de catequinas está inversamente associada 

à morte por doenças coronarianas (DJOUSSÉ et al., 2011a). 

Outra classe de substâncias químicas presentes no CA que desempenha alguma 

influência sobre o metabolismo é a dos pseudoalcaloides metilxantinas (KHAWAJA et al., 

2015). Sua origem biogenética provém das bases purínicas e, por isso, não são considerados 

alcaloides verdadeiros, embora também possuam nitrogênios heterocíclicos nas suas 

estruturas (ZUANAZZI, 1999). O maior representante desta classe no CA é a teobromina, na 

porcentagem de 2 a 3% do peso total (DESCH et al., 2010; KATZ; DOUGHTY; ALI, 2011). 

A teobromina possui baixa potência se comparada com a cafeína (LOZANO et al., 2007), 

sendo necessária maior dose para que ela exerça seus efeitos. Acredita-se que este constituinte 

químico possa ter um efeito anti-hipertensivo através da inibição da ECA, reduzindo a pressão 

arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) (DESCH et al., 2010b; GRASSI et al., 2010), além 

de ser um estimulante miocárdico, diurético, dilatador coronário e relaxante muscular liso (DI 

CASTELNUOVO et al., 2012). Existem também evidências de que possui atividade 

antioxidante semelhante à da cafeína e um efeito relativamente baixo no sistema nervoso 

central (KATZ; DOUGHTY; ALI, 2011). Outro provável efeito deste composto químico 

talvez seja o de inibição de plaquetas (RULL et al., 2015). Um estudo demonstrou que doses 

elevadas de teobromina (> 500 mg) poderiam eventualmente aumentar a HDL, interagindo 

sinergicamente com os flavonoides para induzir este efeito (VLACHOJANNIS et al., 2016).  

 

 

Figura 5: Estruturas química da teobromina (A) e cafeína (B) (Adaptado de EGAN et al., 

2010). 
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Outro componente químico importante é a feniletilamina, um alcalóide natural 

pertencente ao grupo das monoaminas. Este é um composto orgânico precursor de muitos 

compostos psicoativos e estimulantes (como a tiramina, o triptofano e a serotonina), 

funcionando como um neuromodulador, ou neurotransmissor, no sistema nervoso central dos 

mamíferos.  

 

Figura 6: Estruturas química da feniletilamina (retirado de 

http://www.fciencias.com/2013/06/06/feniletilamina-molecula-da-semana/. Acesso em 

28/11/2017). 

Nas últimas décadas, muitos estudos clínicos envolvendo o chocolate foram 

conduzidos a fim de testar a eficácia do mesmo na função cardioprotetora. Inúmeras 

evidências apontam para os benefícios do chocolate sobre o sistema cardiovascular. 

Entretanto, até o momento não se chegou a uma conclusão se o consumo regular de chocolate 

na dieta de fato protege e/ou reduz a incidência de doenças cardiovasculares. Logo, este 

trabalho possui como foco principal tentar entender mais sobre esta importante questão. 

2 OBJETIVO 

 

 Realizar um levantamento na literatura científica a fim de avaliar os efeitos do CA 

sobre a saúde cardiovascular em humanos, através de ensaios clínicos, analisando sua 

influência sobre diversos parâmetros, sendo os principais pressão sanguínea, função endotelial 

e vascular, glicemia, colesterol e triglicerídeos. 

  

http://www.fciencias.com/2013/06/06/feniletilamina-molecula-da-semana/
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3 METODOLOGIA 

 

 O trabalho foi desenvolvido a partir de um levantamento de artigos científicos 

publicados no período de 2000 até o ano de 2017. A pesquisa foi realizada no mês de 

fevereiro de 2017 a partir dos termos “chocolate AND cardiovascular”, com foco em 

referências que tratavam de ensaios clínicos em humanos.  

Foram pesquisados artigos em três diferentes bases de dados (PubMed, Scifinder e 

Scielo). Em cada uma delas foi conduzida uma seleção dos resultados referente aos termos 

pesquisados. A partir daí, iniciou-se um levantamento de dados de todos os artigos, buscando 

informações a respeito de dados clínicos dos efeitos do CA sobre os seguintes parâmetros 

gerais: pressão arterial, dilatação fluxo mediada (correspondente à função endotelial), 

colesterol e triglicerídeos e glicemia. 

4 RESULTADOS 

  

A pesquisa realizada a partir dos termos “chocolate AND cardiovascular” resultou nos 

seguintes números em cada uma das três bases de dados pesquisadas (Tabela 1): 

    

 

Tabela 1: número de artigos encontrados e selecionados para a revisão bibliográfica. 

 Pubmed Scielo Scifinder 

Artigos encontrados 282 5 39 

Artigos selecionados 52 1 6 

 

A partir da leitura dos artigos selecionados foi possível verificar que os resultados a 

respeito dos efeitos do CA sobre o sistema cardiovascular foram obtidos por meio de 

questionários de frequência alimentar ou ensaios clínicos. Os questionários geralmente 

continham perguntas a respeito dos hábitos nutricionais dos indivíduos, focando no consumo 

de CA, como por exemplo: a frequência de consumo de um alimento (quantas vezes por 

dia/semana/mês), em que tipo de alimento o CA estava inserido e foi consumido, a ingestão 

diária de energia e o consumo de carboidratos, lipídios e proteínas, entre outros. Também 

eram frequentes as perguntas sobre os níveis socioeconômicos e educacionais dos 

participantes; além disso, o cálculo do índice de massa corpórea (IMC) e a medição da 
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circunferência abdominal também foram medidos nos estudos. Já os ensaios clínicos eram 

geralmente randomizados, duplo-cegos, controlados por placebo, podendo ser em indivíduos 

saudáveis ou em grupos específicos de pacientes como diabéticos, grávidas e mulheres no 

período pós-menopáusico. 

Inúmeros parâmetros foram avaliados nos artigos, mas os considerados de maior 

relevância foram: a pressão sanguínea (PA), dilatação fluxo mediada (DFM), velocidade de 

pulso de onda (VPO), função endotelial, níveis de colesterol e triglicerídeos, resistência à 

insulina e glicemia. 

Tendo isso em vista estão apresentados a seguir os resultados selecionados 

considerados como relevantes e que abordam as questões anteriores. 

4.1 Resultados obtidos por meio de questionários de frequência alimentar: 

 

O consumo diário habitual de chocolate durante os últimos três meses de 1.153 

participantes foi avaliado por Alkerwi et al. (2016).  Mais de 80% dos participantes relataram 

consumo médio diário de chocolate de 24,8 g/dia. Nos consumidores de chocolate foram 

observados menores índices de resistência à insulina (não consumidores: 2,2 versus 

consumidores: 1,77), níveis séricos de insulina (não consumidores: 8,15 µg/l versus 

consumidores: 7,33 µg/L) e enzimas hepáticas incluindo a γ-glutamiltranspeptidase (γ-GT) 

(não consumidores: 39,65 mg/l versus consumidores: 31,5 mg/l) e alanina transaminase 

(ALT) (não consumidores: 26,2 mg/l versus consumidores: 25,1 mg/l). 

Já o estudo coorte de Buijsse et al. (2010) avaliou o consumo de CA em uma amostra 

de 19.357 voluntários. 92,3% da população do estudo relatou consumir chocolate, numa 

média de 6,0 g/dia. Estatisticamente o consumo de chocolate foi relacionado a uma menor 

PAS e PAD. Além disso, foi observada uma relação inversa entre o consumo de chocolate e 

AVC ou IAM.  

Bordeaux et al. (2007) fizeram um estudo com 1.535 adultos saudáveis para relacionar 

a função plaquetária ao consumo de chocolate. Para tanto, os participantes responderam a um 

questionário nas 24 h anteriores a avaliação sanguínea das plaquetas. 141 participantes (9%) 

relataram consumo de chocolate (fontes: sorvetes, barras de chocolate e biscoitos) nas 24 h 

anteriores à medição da função plaquetária, numa média estimada de 5,9 g.  Houve diferença 

absoluta no tempo de coagulação da função plaquetária entre aqueles que consumiram 

chocolate (130 s) versus aqueles que se abstiveram do seu consumo (123 s). Também houve 
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diferença absoluta no teste in vivo de ativação plaquetária (não consumo de chocolate: 290 

ng/mmol de creatinina versus consumo de chocolate: 175 ng/mmol de creatinina). 

Crichton et al. (2016) realizaram um estudo com 508 participantes adultos de uma 

comunidade na cidade de Syracuse, no estado americano de Nova Iorque, onde foi avaliada a 

ingestão habitual de chocolate através de três categorias (menos de 1 porção por semana; 1 

porção por semana e mais de uma porção por semana) em um período de 5 anos, relacionando 

os resultados à VPO. Uma proporção maior de mulheres que homens consumiram chocolate 

mais de uma vez por semana. Os níveis de colesterol total e LDL aumentaram 

significativamente entre três categorias de ingestão de chocolate citadas anteriormente, mas os 

níveis de glicose plasmática em jejum diminuíram. Os participantes que comiam chocolate 

menos de uma vez por semana tiveram a VPO mais alta dos três grupos de consumo (11,0 

m/s) - valor esse acima dos valores médios normativos relatados em homens e mulheres, 

enquanto valores mais baixos foram observados para aqueles participantes que comiam 1 

porção por semana (10,0 m/s) e mais de 1 porção por semana (10,6 m/s).  

Num estudo com 1.458 adolescentes (idades de 12,5 a 17,5 anos), para verificar a 

ingestão alimentar de 24 h, Cuenca-García et al. (2014) observaram que os adolescentes que 

mais consumiram chocolate (42,6 g/dia) tiveram níveis de gordura total e central mais baixos 

- estimados pelo IMC, gordura corporal estimada a partir de dobras cutâneas e impedância 

bioelétrica (BIA)
1
 e circunferência abdominal, foram mais ativos fisicamente, apresentaram 

maior ingestão de energia e maior ingestão de gordura saturada que aqueles que consumiram 

menos chocolate (4,7 g/dia). 

O estudo de Di Giuseppe et al. (2008) investigou a ingestão nutricional de uma 

população europeia de 4.849 sujeitos, a qual foi subdivida em dois grupos com base nesse 

consumo: um grupo controle (GC) de 1.317 indivíduos (27,2%) que nunca comeram qualquer 

tipo de chocolate e um grupo teste de 824 indivíduos (17,0%) que regularmente comiam 

apenas CA, numa média de 5,7 g/dia. Os consumidores de CA eram mais jovens e 

apresentavam menores IMC e pressão arterial (PA) que os não consumidores. Também foi 

confirmada a associação inversa entre o consumo de CA e proteína C reativa (PCR) sérica. A 

média geométrica da PCR sérica em consumidores de CA foi de 1,14 mg/l comparada com 

1,29 mg/l em não consumidores.  

O consumo de chocolate foi avaliado através de um estudo transversal de 2.217 

participantes por Djoussé et al. (2011a), concomitantemente a uma avaliação da presença de 

                                                           
1 Impedância bioelétrica (BIA): técnica utilizada para medir porcentagem de gordura corporal. 
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placas ateroscleróticas calcificadas (PAC) nas artérias coronárias por tomografia 

computadorizada cardíaca. O consumo de chocolate foi associado a uma menor idade, menor 

IMC, maior consumo de energia, maior ingestão de ácido linolênico, colesterol e gordura 

saturada na dieta, menor HDL e menor consumo de frutas e legumes, além do menor consumo 

de vinhos e vitamina E. Além disso, os indivíduos relatando consumo de chocolate foram 

menos propensos a ter hipertensão ou a ser clinicamente diagnosticados com DCV. Houve 

evidências de uma associação inversa entre o consumo de chocolate e PAC prevalente.  

Já em outro estudo transversal, Djoussé et al. (2011b) avaliaram o consumo de CA de 

uma população de 4.970 participantes com idades entre 25 e 93 anos. Houve evidências de 

associação inversa entre a frequência de consumo de chocolate e a prevalência de DCV em 

todas as faixas etárias. O consumo de CA realizado 5 vezes por semana ou mais foi associado 

com uma prevalência 57% menor de DCV em comparação com os indivíduos que não 

consumiram chocolate. Por outro lado, não houve associação entre o consumo de chocolate e 

a pressão arterial. Já em relação ao consumo de outros doces que não o chocolate, houve 

indicação de uma maior prevalência de DCV. 

Em estudo semelhante, Kaynak e Taegtmeyer (2011) estudaram 4.970 participantes de 

25 a 93 anos de idade a fim de avaliar a ingestão de chocolate. Em comparação com os 

indivíduos que não relataram qualquer ingestão de chocolate, as chances de acontecer um 

evento de DCV foram 1,01, 0,74 e 0,43 em indivíduos que consumiam chocolate 1-3 vezes 

por mês, 1-4 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, respectivamente. Curiosamente, os 

indivíduos que consumiram doces que não o chocolate 5 vezes por semana tiveram uma 

prevalência 49% maior de DCV do que aqueles sem esse consumo.  

Kwok et al. (2016) realizaram um estudo populacional prospectivo com 20.922 

participantes (9.738 homens (47%) e 11.184 mulheres (53%) com idade média de 58 anos. Os 

dados sobre a ingestão de chocolate foram coletados entre 1993 e 1997 e a incidência de IC 

foi registrada até março de 2009. Um total de 4.236 participantes (20,3%) não consumiu 

chocolate (menos de uma vez por mês) entre 1993 e 1997. Os maiores consumidores de 

chocolate consumiram mais de 15,5 g/dia de chocolate. O maior consumo de chocolate foi 

significativamente associado a uma idade mais jovem e a uma PAS menor, bem como a uma 

menor proporção de pessoas com hipertensão, infarto do miocárdio e DM, mas associadas a 

maior consumo de energia. As taxas globais de IC incidente foram menores com maior 

consumo de chocolate; as taxas brutas foram de 3,3 eventos de IC no período de 1.000 anos e 
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5,7 eventos de IC no período de 1.000 anos nas categorias mais alta e mais baixa de consumo 

de chocolate, respectivamente.  

37.103 homens suecos participaram de um estudo prospectivo coorte conduzido por 

Larsson et al. (2012) em 1997, e os mesmos voluntários foram convocados novamente em 

2011. Os participantes foram convidados a relatar quantas vezes eles tinham consumido 

chocolate e outros alimentos em média durante um ano. Os homens com maior consumo de 

chocolate tendiam a ser ligeiramente mais magros e consumiam mais álcool, carne vermelha, 

frutas e legumes, mas um menor consumo de peixe. O alto consumo de chocolate foi 

associado a um menor risco estatisticamente significativo de AVC, em torno de 17% menor. 

Em análise estratificada pela história de hipertensão arterial, observou-se uma relação inversa 

entre o consumo de chocolate e o risco de AVC total em homens sem histórico de 

hipertensão, mas não em homens com história de HAS.  

Os 34.489 participantes do estudo de Mink et al. (2007) eram mulheres pós-

menopáusicas, livres de DCV. O consumo de chocolate foi inversamente associado com a 

mortalidade por AVC após ajuste por idade e consumo total de energia. Da mesma forma, os 

flavonoides totais, antocianidinas, flavanonas, flavonas e proantocianidinas, encontradas no 

cacau, também foram associados inversamente a essa mortalidade. Os riscos relativos à idade 

e à energia foram significativamente diminuídos nas mulheres relatando consumo de 

chocolate, os quais permaneceram significativamente associados a um risco reduzido de 

morte por DCV. Além disso, o padrão de resultados foi geralmente semelhante para os não 

fumantes e fumantes e para as mulheres obesas e não obesas. Uma exceção foi observada nas 

análises de flavanonas, nas quais as associações inversas entre ingestão e mortalidade por 

DCV e todas as causas foram observadas entre fumantes, mas não entre os não fumantes.  

Na região da Suécia Central, um estudo coorte prospectivo realizado por Mostofsky et 

al. (2010) incluiu mulheres (n= 31.823) nascidas entre 1914 e 1948, sem DM basal ou história 

de IC ou IAM. As mulheres foram avaliadas durante nove anos para fatores como 

hospitalização por infarto ou morte através dos registros suecos de internação e de causa de 

morte. 419 das 31.823 mulheres foram hospitalizadas por IC pela primeira vez (n= 379) ou 

morreram de IC (n= 40), correspondendo a uma taxa de 15,1 casos por 10.000 pessoas/ano. 

As mulheres com níveis mais elevados de ingestão de chocolate apresentaram maiores níveis 

de ingestão calórica total e foram mais propensas a usar a terapia hormonal pós-menopausa e 

ter concluído o ensino universitário. Em comparação com a ingestão regular de chocolate, a 

taxa de IC foi 26% menor entre as mulheres que consumiram 1 a 3 porções de chocolate por 
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mês e 32% menor entre aquelas que consumiram 1 a 2 porções de chocolate por semana. A 

taxa de IC foi semelhante entre as mulheres sem ingestão regular de chocolate, aquelas que 

consumiram 3 a 6 porções/semana e aquelas que consumiram 1 porção/dia. Os resultados não 

foram significativamente diferentes quando incluídos outros fatores como hipertensão. A 

associação entre ingestão de chocolate e IC foi semelhante nos grupos de alta e baixa ingestão 

de leite e a associação entre ingestão de chocolate e IC não diferiu entre mulheres com alto e 

baixo nível de atividade física. Por fim, o consumo de biscoitos, doces, sorvetes e batatas 

fritas e pipocas, todos fortemente relacionados à ingestão de chocolate, não foi associado com 

IC.  

O estudo de O'Neil et al. (2011b) buscou avaliar o consumo de chocolate nas últimas 

24 h por 15.023 adultos com 19 anos ou mais entre 1999 e 2004. 21,8% dos participantes 

relatou consumir algum tipo de doce, entre eles o chocolate, com ingestão per capita média de 

5,7 g. Comparando as faixas etárias, a ingestão média de chocolate para indivíduos com mais 

de 19 anos foi de 39,9 g; para indivíduos de 19 a 50 anos foi de 6,4 g; e para indivíduos com 

51 anos ou mais foi de 4,6 g. O consumo médio de chocolate para indivíduos de 19 a 50 anos 

foi de 43,8 g e para aqueles com 51 anos ou mais foi 33,0 g. Os consumidores de chocolate 

tiveram maior consumo de energia (10.061 versus 9.110 kJ), gordura total (86,2 versus 82,1 

g), ácidos graxos saturados (29,5 versus 26,8 g) e açúcares adicionados (25,0 versus 21,7 g) 

que os não consumidores. Além disso, os consumidores de chocolate tiveram alguns fatores 

significativamente menores que os não consumidores, como peso (78,8 versus 80,7 kg), 

circunferência abdominal (95,0 versus 96,5 cm), triglicerídeos (132,1 versus 149,9 mg/dl) e os 

níveis de PCR (0,38 versus 0,43 mg/dl). Os consumidores de chocolate tiveram níveis 

significativamente mais elevados de HDL que os não consumidores (55,0 versus 53,4 mg/dl, 

respectivamente). A atividade física moderada (ou vigorosa) não influenciou os resultados de 

açúcar total, mas atenuou a associação com o peso corporal em consumidores de chocolate. O 

consumo de chocolate só foi associado com um risco reduzido de 15% no que diz respeito a 

síndrome metabólica. 

Os dados sobre consumo de chocolate nas 24 h anteriores de crianças e adolescentes 

de 2 a 18 anos de idade (n= 11.182) entre 1999 e 2004 foram avaliados por O'Neil et al. 

(2011a). Os consumidores de doces de chocolate também foram mais velhos que os não 

consumidores de chocolate (8,0 versus 7,6 anos). Em adolescentes, uma porcentagem maior 

de mulheres consumiu doces totais, doces com chocolate e doces com açúcar em relação à 

porcentagem de homens. O estudo fez distinção entre a população total (consumidores e não 
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consumidores de doces) e apenas os consumidores de doces. Para crianças de 2 a 13 anos, o 

consumo total de doces, de chocolate e doces sem chocolate é de 11,4 g, 4,8 g, 6,6 g, 

respectivamente. Já para as crianças consideradas consumidoras de doces, o consumo total de 

doces, chocolate e doces sem chocolate é de 35,2 g, 35,8g e 29,0g, respectivamente. No grupo 

de adolescentes, a ingestão per capita do total de doces, de chocolate e doces sem chocolate é 

de 13,0 g, 7,0 g, 5,9 g, respectivamente. Entretanto, para os adolescentes considerados 

consumidores de doce a ingestão do total de doces, de chocolate e doces sem chocolate é de 

46,2 g, 48,4 g e 36,1 g, respectivamente. Os consumidores de chocolate tiveram maior 

consumo de energia (2.333,8 kcal versus 2.031,2 kcal), gordura total (79,0 g versus 75,2 g), 

ácidos graxos saturados (28,8 g versus 26,5 g) e açúcares adicionados (27,7 g versus 24,3 g) 

que os não consumidores. Os consumidores de chocolate tiveram menor peso (41,9 kg versus 

43,3 kg), menor estatura (140,1 cm versus 141,0 cm), circunferência abdominal inferior (67,8 

cm versus 68,6 cm) e menor IMC percentual para idade (58,9 versus 61,6) que os não 

consumidores. 

Em um estudo de coorte prospectivo, 31.917 homens com idade entre 45 e 79 anos 

sem história de IAM, DM ou IC foram recrutados por Steinhaus et al. (2017), os quais foram 

acompanhados para fatores como hospitalização ou mortalidade por IC durante 14 anos. 2.157 

homens foram hospitalizados pela primeira IC (n= 1.901) ou morreram de IC (n= 256), 

correspondendo a uma taxa bruta de 5,2 casos por 1.000 pessoas/ano. A ingestão média de 

chocolate foi de 1 a 3 porções/mês. Em comparação com os homens que não relataram 

ingestão de chocolate, aqueles que comeram mais chocolate tiveram maior consumo diário 

total de energia, foram mais propensos a nunca serem fumantes e tinham educação 

universitária, sendo menos provável de serem previamente diagnosticados com hipertensão. 

Comparando-se com os indivíduos que não relataram ingestão de chocolate, a razão de taxa 

ajustada para IC foi de 0,88 para aqueles que consumiram 1-3 porções por mês, 0,83 para 

aqueles que consumiram 1-2 porções por semana, 0,82 para aqueles que consomem 3-6 

porções por semana e 1,10 para aqueles que consomem ≥1 porção por dia.  

Um grupo socioeconomicamente homogêneo de homens, nascidos entre 1919 e 1934, 

foi acompanhado desde os anos 1960 por um estudo de Strandberg et al. (2008), que foi 

dividido em três fases: a) de 1964 a 1974, foi realizado um estudo coorte com 3.277 homens, 

avaliados de maneira basal para fatores de risco cardiovascular; b) nos anos 2000, foi enviado 

um questionário para os 2.110 sobreviventes (1.027 mortos) e destes 1.858 homens (88%) 

responderam; 3) na terceira e última fase, que aconteceu no período de 2002-2003, ocorreu 



28 
 

um levantamento através de questionário repetido para todos os sobreviventes (n= 1.991) do 

coorte inicial; 1.374 homens (69% dos elegíveis) responderam. O questionário incluiu itens 

sobre bem-estar psicológico e os doces preferidos. Dos entrevistados, 108 relataram que não 

consumiam doces. Dos 1.259 homens que consumiram doces e relataram sua preferência, 860 

homens preferiram chocolate e 399, outros confeitos de açúcar. A frequência de consumo de 

doces foi moderada - mais de dois terços consumiram doces "às vezes" – e o padrão de 

consumo foi semelhante nos vários grupos de preferência. Os níveis tradicionais de fator de 

risco durante a década de 1960 e a autoavaliação de saúde e aptidão física em 1974 foram 

semelhantes nos grupos de preferência de doces. No entanto, o grupo de chocolate tinha 

ganhado menos peso desde a idade de 25 anos até meia-idade do que o outro grupo de doces 

(8,6 kg versus 10,2 kg, respectivamente). O ganho de peso entre os homens que não 

consumiram doces foi de 10,4 kg. Os sujeitos que preferiam chocolate tiveram um grau de 

instrução ligeiramente maior, e cinturas mais magras, IMC menor e menor chance de 

desenvolver DM do que os que preferiam outros doces. Outros fatores de risco cardiovascular 

relatados foram semelhantes entre os grupos. Os não consumidores de doces eram em muitos 

aspectos semelhantes aos consumidores, mas eles tinham mais hipertensão e especialmente 

mais DM, e sua glicose plasmática era maior que a dos consumidores. Embora nem todas as 

diferenças foram estatisticamente significativas, no que diz respeito ao bem-estar psicológico 

e atitudes em relação à vida, os dados foram consistentemente melhores no grupo de 

chocolate do que no outro grupo de doces. Os participantes que preferiam chocolate 

classificaram sua saúde significativamente melhor, sentiram-se mais felizes e menos 

solitários. 

4.098 participantes com idade entre 25 e 93 anos foram estudados por Tokede et al. 

(2012) no que diz respeito ao consumo de chocolate. A maior ingestão de chocolate foi 

associada com idade mais jovem, menor prevalência de doença coronariana; maiores níveis de 

ingestão calórica, ingestão de gordura saturada e poliinsaturada; e menores concentrações 

plasmáticas de glicose. O consumo de chocolate não foi associado à síndrome metabólica. 

Não foi observada associação significativa entre o consumo de chocolate e triglicerídeos (TG) 

elevado, HDL sérico baixo ou hipertensão arterial. No entanto, foi observada uma menor 

prevalência estatisticamente significativa de DM e uma maior prevalência de adiposidade 

(medida como circunferência da cintura acima de 102 cm para homens e 88 cm para 

mulheres) com consumo de chocolate. 
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Saftlas et al. (2010) realizaram um estudo auxiliar com mulheres grávidas em 

Connecticut entre 1988 e 1991, durante 16 semanas de gestação para verificar os fatores de 

risco para resultados adversos da gravidez, como pré-eclâmpsia (n= 58), gestação hipertensiva 

(n= 158) e gravidez normotensa (n= 2.351). O consumo de chocolate (porções/semana) 

durante o primeiro e terceiro trimestres foi verificado no primeiro dia e imediatamente ao pós-

parto. Consumidoras de menos de 1 porção/semana compreendiam o grupo de referência. Um 

total de 2.967 (83%) mulheres finalizaram o estudo. Foram analisadas duas fontes de 

chocolate (alimentos com chocolate ou bebidas de chocolate) e não foi encontrada diferença 

na magnitude de sua associação com o risco de pré-eclâmpsia. Um total de 48% dos 

indivíduos relatou ingestão regular semanal de bebidas ou alimentos de chocolate durante o 

primeiro e terceiro trimestres; 10% relataram ingestão durante o primeiro trimestre apenas; 

22% relataram consumo no terceiro trimestre apenas e 20% não relataram nenhum consumo. 

O consumo de chocolate foi mais frequentemente relatado por mulheres com idade inferior a 

35 anos, brancas, com IMC inferior a 25, que ingeriam bebidas com cafeína ou que não 

desenvolveram DM gestacional durante o período de gestação. As mulheres pré-eclâmpticas 

eram menos propensas a consumir regularmente chocolate (37,5%) do que as mulheres 

normotensas (19,3%) ou aquelas com hipertensão gestacional (24,2%). Quase metade (48%) 

das mulheres normotensas relataram consumo regular de chocolate nos dois trimestres (1º e 

3º) versus 35,7% e 40,8% das mulheres com pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional, 

respectivamente. Em geral, poucos indivíduos relataram consumo regular de chocolate no 

primeiro trimestre apenas (7,1%-10,5%), enquanto a ingestão no terceiro trimestre só foi 

substancialmente mais prevalente (19,6%-27,4%). O consumo regular de 1 a 3 

porções/semana durante o primeiro trimestre foi associado com redução do risco de pré-

eclâmpsia; a ingestão de quatro ou mais porções/semana conferiu um nível de proteção 

semelhante; as mulheres que relataram qualquer consumo regular de chocolate (> 1-3 

porções/semana) durante o primeiro trimestre tiveram um risco de pré-eclâmpsia 

significativamente reduzido de 0,55, o mesmo observado entre aquelas com qualquer 

consumo regular durante o 3° trimestre. 

A associação do consumo de chocolate com o risco de pré-eclâmpsia foi avaliado 

através de um estudo coorte prospectivo de 1995 em gestantes que realizaram um único parto 

entre setembro de 1996 e janeiro de 2000 (TRICHE et al., 2008). Este consumo foi avaliado 

no primeiro e terceiro trimestres da gravidez e por concentrações séricas de teobromina 

(principal metilxantina do chocolate) no cordão umbilical. A pré-eclâmpsia foi avaliada por 
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uma revisão detalhada do registro médico para 1.943 mulheres. O consumo de chocolate 

relatado foi alto, principalmente no terceiro trimestre. O consumo foi maior entre as mulheres 

mais jovens, com menor escolaridade, hispânicas, que fumavam durante a gravidez e que 

recebiam cuidados pré-natais nas clínicas. As mulheres obesas foram menos propensas a 

relatar consumo de chocolate do que mulheres normais ou com sobrepeso no terceiro 

trimestre, mas não no primeiro trimestre. Os níveis de teobromina do cordão foram mais altos 

em mulheres mais jovens, com menor educação, e prestador de cuidados pré-natais. Além 

disso, as mulheres brancas e que haviam dado à luz tinham níveis mais elevados de 

teobromina. O IMC não foi associado com os níveis de teobromina. O consumo de chocolate 

relatado foi correlacionado modestamente com os níveis de teobromina no sangue do cordão 

umbilical. O consumo de chocolate no terceiro trimestre e as concentrações de teobromina no 

soro do cordão umbilical foram inversamente (e significativamente) associados ao risco de 

pré-eclâmpsia. As mulheres com teobromina no soro do cordão umbilical que relataram 

consumo mais alto de chocolate tiveram uma redução de 69% no risco de pré-eclâmpsia em 

relação às mulheres cujas concentrações ingeridas eram mais baixas. Na análise ajustada do 

consumo de chocolate relatado no terceiro trimestre, as estimativas permaneceram protetoras 

para as mulheres que consomem cinco porções ou mais versus <1 porção semanal de 

chocolate.  

18.235 homens foram avaliados em um estudo de Matsumoto et al. (2015). Durante 

um período médio de 9,2 anos, 1.123 homens (6,2%) desenvolveram diabetes mellitus do tipo 

2 (DM2). Para o consumo de chocolate declarado como nenhum, 1-3 porções por mês e 1 e 2 

porções por semana, as razões de risco para DM2 foram de 0,93, 0,86 e 0,83, 

respectivamente, comparado com uma referência de 1,00. Como esperado, após ajuste 

adicional para fatores intermediários potenciais (história de hipertensão e 

hipercolesterolemia), houve uma ligeira atenuação das razões de risco para DCV ou IC de 

0,83 para 0,86 de consumidores de 2 porções ou mais levando a uma associação inversa 

ligeiramente mais forte entre o consumo de chocolate e o risco de DM2. Na análise de 

subgrupos, apenas homens com IMC normal (<25) ou menores de 65 anos apresentaram 

associação inversa ao consumo de chocolate e ao risco de DM2.  
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4.2 Resultados obtidos por meio de ensaios clínicos 

4.2.1 Colesterol e triglicerídeos/glicemia 

 

Uma análise feita por Vinson et al. (2006) através de um estudo piloto avaliou a 

biodisponibilidade e efeitos antioxidantes in vivo a curto prazo do consumo de chocolate. Os 

quatro indivíduos avaliados consumiram 22 g de cacau em pó comercial e 16 g de CA na 

forma de um muffin de chocolate e gotas de chocolate pela manhã após jejum durante a noite.  

A farmacocinética dos TG provenientes da manteiga de cacau (controle) e do chocolate foi 

idêntica. Após jejum noturno, como esperado, os TG retornaram aos valores basais. As 

concentrações de TG plasmáticos pós-prandiais foram menores 2 e 4 h após a ingestão do 

chocolate, porém os resultados não foram significativos. A manteiga de cacau diminui a 

resistência à oxidação, isto é, é um pró-oxidante para o LDL mesmo após 4 h, e então a 

oxidação do LDL + VLDL retorna aos valores basais após jejum durante a noite. Houve 

correlação positiva do chocolate com TG, devido à presença de polifenois antioxidantes. A 

taxa de oxidação para o LDL + VLDL em relação às curvas de tempo de média de 1 a 24 h 

para todos os indivíduos foi significativamente maior após o consumo de manteiga de cacau 

que após CA (5,30 x 10
-3

 versus 4,62 x 10
-3

 abs/min), o que indica uma menor taxa de 

susceptibilidade à oxidação após o consumo de chocolate. 

42 mulheres saudáveis, não-fumantes e com excesso de peso participaram de um 

estudo único-cego randomizado placebo-controlado, cross-over, de Almoosawi et al. (2012). 

As voluntárias receberam aleatoriamente 20 g de chocolate amargo rico em flavonoides (CA-

RF) (500 mg de polifenóis) ou 20 g de chocolate placebo, durante 4 semanas. O consumo de 

CA-RF em mulheres com IMC ≥ 25 kg/m² reduziu apenas a glicemia em jejum e a resistência 

à insulina em 0,58 mmol/l e 1,03 unidades, respectivamente. CA-RF não reduziu os níveis de 

insulina em jejum no grupo com sobrepeso ou magro, porém diminuiu a PAS em mulheres 

magras e com sobrepeso em 3,41 e 6,88 mmHg, respectivamente. Mulheres com IMC ≥ 25 

kg/m² experimentaram uma redução de 3,22 mmHg na PAD após o consumo de CA-RF. 

Houve uma diferença de peso de 0,57 kg no final do tratamento com placebo em comparação 

com CA-RF em mulheres com excesso de peso, mas não em mulheres magras. Não foram 

encontradas alterações significativas no perfil lipídico, nas enzimas hepáticas ou na atividade 

física em ambos os grupos. 

118 mulheres pós-menopáusicas foram recrutadas por Curtis et al. (2012) com o 

intuito de participar voluntariamente de um estudo paralelo, controlado por placebo, com 
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pacientes diabéticos tipo 2 randomizados. Os indivíduos foram aleatoriamente designados 

para consumir 27 g/dia de chocolate placebo ou CA-RF, pelo período de um ano. Os efeitos 

observados após a intervenção foram de uma diminuição significativa nos níveis de insulina, 

atenuando a concentração à mesma (HOMA-IR CA-RF: -0,3 versus HOMA-IR placebo: 0,4) 

e melhorando também a sensibilidade do organismo. Observaram-se também alterações 

significativas no estado lipoproteico: relação colesterol total/HDL total (CA-RF: -0,2; 

placebo: 0,0), níveis de LDL (CA-RF: 20,1 mmol/l; placebo: 0,1 mmol/l) e relação HDL/LDL 

(CA-RF: 0,06; placebo: 20,03). O risco de DCV no grupo de intervenção diminuiu em relação 

ao placebo (0,1 versus 1,1, respectivamente). Além disso, houve uma tendência para a 

redução da mortalidade por DCV. A intervenção não teve efeito sobre a PA ou controle 

glicêmico (hemoglobina glicada [HbA1c] e níveis de glicose). Ao fim do estudo, o IMC 

médio foi semelhante em ambos os grupos. 

O estudo de Di Renzo et al. (2013) avaliou os efeitos do CA em 20 voluntárias 

italianas, com idade entre 30 e 40 anos e afetadas pela obesidade do peso normal. Essa 

síndrome é caracterizada pelo excesso de gordura corporal associada a um IMC normal e 

caracterizada por um maior risco de morbidade e mortalidade cardiovascular. O estudo foi 

dividido em duas partes: na primeira (T0), os indivíduos receberam a dieta mediterrânea 

italiana sem chocolate durante sete dias. Após sete dias, as participantes foram submetidas a 

diversos testes. No segundo acesso (T1), elas receberam a mesma dieta mediterrânea com 

uma ingestão diária de 100 g de CA (70% cacau) por sete dias. Após o consumo de chocolate, 

não foram observadas diferenças significativas em relação ao peso, as alterações clínicas da 

PAS e PAD, IMC, circunferências da cintura e do quadril e relação cintura/quadril. Houve 

uma diminuição da circunferência abdominal (T0: 92,36 versus T1: 91,21cm). Além disso, 

observou-se um aumento significativo da concentração de HDL após o período de 

intervenção. Não foram observadas alterações significativas nos valores de colesterol total e 

LDL, nitrogênio uréico no sangue (BUN), creatinina, aspartato aminotransferase (AST), ALT 

no Homeostasis Model Assessment - Insuline Resistance (HOMA-IR) e nem nos marcadores 

de inflamação no soro como fibrinogênio, PCR e velocidade de sedimentação de hemácias 

(VHS) após o consumo de CA. As concentrações plasmáticas de IL-1α, IL-1β, IL-6 e fator de 

necrose tumoral α (TNF-α) não se alteraram significativamente após a intervenção. 

Entretanto, foi detectada uma diminuição significativa na concentração plasmática de IL-1Ra
2
 

                                                           
2
 IL-1Ra: receptor para a interleucina-1. 
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na população do estudo. Indivíduos T1 mostraram uma diminuição significativa da relação 

colesterol total/HDL e relação colesterol LDL/HDL em relação aos valores basais.  

50 voluntários saudáveis italiano-caucasianos (n= 25 homens e 25 mulheres, faixa 

etária de 28-45 anos) foram recrutados por Nanetti et al. (2012) e os indivíduos, incluindo o 

grupo controle (GC), foram estudados na linha de base (T0) e após o consumo de cacau (50 

g/dia de CA) durante três semanas (T1), com o objetivo de avaliar o efeito do consumo de 

chocolate no estresse oxidativo das lipoproteínas. Houve uma mudança não significativa no 

IMC, nos níveis de glicemia em jejum e nos níveis de colesterol plasmático em jejum. Além 

disso, houve um aumento significativo do HDL em T1 em comparação com T0, mais evidente 

em mulheres do que em homens. Além disso, o LDL diminuiu significativamente em T1, 

porém houve um aumento significativo de TG após consumo de CA, mais evidente em 

mulheres que em homens. As concentrações plaquetárias de NO aumentaram 

significativamente em T1 em comparação com T0: 15,7% em comparação com os valores 

basais em mulheres e 32,2% em homens, levando-se em consideração que os níveis basais de 

NO foram mais elevados nas mulheres do que nos homens. Já os níveis de peroxinitrito 

diminuíram significativamente em T1 em relação à T0, e os níveis foram significativamente 

menores nas mulheres que nos homens: diminuíram em 24% nas mulheres e 18,6% nos 

homens. A concentração de lipoperóxidos, os hidroperóxidos lipídicos e a formação de dienos 

conjugados em HDL diminuíram significativamente após 3 semanas de consumo de CA em 

comparação com valores basais e foi mais evidente em mulheres do que em homens. A 

concentração de produtos de oxidação lipídica (ou lipoperóxidos) no HDL feminino diminuiu 

26,7%, enquanto no HDL masculino foi de 23,4%; hidroperóxidos lipídicos diminuíram no 

HDL feminino em 62,8% enquanto que no HDL masculino diminuíram 21,1%. Além disso, 

tanto no LDL como no HDL, os níveis de hidroperóxidos basais foram significativamente 

mais elevados nas mulheres do que nos homens. Além disso, a formação de dienos 

conjugados diminuiu em 55,9% no HDL feminino, enquanto no HDL masculino diminuiu 

49,2%. Tanto no LDL como no HDL, os níveis basais de hidroperóxidos foram 

significativamente maiores nas mulheres do que nos homens. A concentração de 

lipoperóxidos, os hidroperóxidos lipídicos e a formação de dieno conjugado no LDL também 

diminuíram significativamente após três semanas de consumo de CA em comparação com os 

valores basais. De fato, a concentração de lipoperóxidos diminuiu no LDL de mulheres em 

26,7% após CA e no LDL masculino em 21,6%; já os hidroperóxidos lipídicos diminuíram 

em 83,6% no LDL das mulheres, enquanto no LDL masculino diminuíram 64,7%. Além 
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disso, a formação de dienos conjugados diminuiu em 48,2% nas LDL das mulheres, enquanto 

na LDL masculina diminuiu 21,6%. 

Um ensaio clínico cruzado, randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, foi 

realizado de 2011 a 2015 e incluiu 92 indivíduos infectados com HIV de ambos os sexos com 

idades entre 19 e 59 anos, que tinham uma carga viral indetectável (<500 cópias/ml) e que 

usaram antirretroviral por no mínimo 6 meses. Os participantes foram divididos em quatro 

grupos (A, B, C e D) e receberam a cada 15 dias um esquema diferente de tratamento. Esses 

tratamentos poderiam ser: A) 65 g de uma barra de CA-RF (36 g de cacau= 2.864 mg de 

polifenóis; aproximadamente 550 mg/dia de flavonoides); B) 65 g de chocolate branco (CB) 

(placebo); C) 3 g de uma preparação contendo erva-mate solúvel mais maltodextrina e sabor 

de pêssego artificial (107 mg/g de fenóis totais); ou D) placebo-mate com 3 g de uma 

preparação sólida contendo maltodextrina, corante de caramelo e sabor de pêssego artificial. 

O período de intervenção foi de 60 dias, assim, garantindo que todos os grupos recebessem 

todos os tratamentos. Foi observada uma diferença significativa para o HDL, uma vez que os 

valores médios de HDL (mg/dl) após CA-RF, CB, erva-mate e placebo-mate foram, 

respectivamente, 52,1; 50,6; 50,3 e 49,5 e o basal foi de 49,8. Foram detectadas diferenças 

estatisticamente significativas entre a erva-mate versus CA-RF e o placebo-mate versus CA-

RF, mas não há diferenças entre o CA-RF contra o CB, a erva-mate versus o placebo-mate, a 

erva-mate versus CB e o placebo-mate versus CB. Houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre o HDL no início do estudo e após a suplementação com CA-RF, mas não 

houve diferença entre o HDL basal e após suplementação com CB (PETRILLI et al., 2016). 

Taubert et al. (2007) realizaram um estudo randomizado, controlado, duplo cego, em 

grupo paralelo envolvendo 44 adultos alemães (n= 24 mulheres e 20 homens), durante dois 

anos. Os participantes foram aleatoriamente designados a receber durante 18 semanas, 6,3 

g/dia de CA-RF (30 mg de polifenóis) ou CB. As alterações nos níveis de glicemia em jejum 

não diferiram significativamente após 18 semanas entre os grupos (diminuição de 3,1 mg/dl), 

indicando que, ao contrário das intervenções de curto prazo com 100 g de CA, a dose de 6,3 g 

de chocolate foi insuficiente para afetar o metabolismo da glicose ou sensibilidade à insulina. 

A ingestão de CA-RF resultou numa elevação transitória de polifenóis de cacau no plasma de 

1 a 6 h. 

23 indivíduos saudáveis participaram de um estudo randomizado realizado por Wan et 

al. (2001), os quais foram divididos em dois grupos: um grupo recebia uma dieta média 

americana (DMA) controlada para fibra, cafeína e teobromina, e o outro grupo recebia uma 
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DMA suplementada com 22 g de cacau em pó e 16 g de CA (dieta CP-CA), proporcionando 

466 mg de procianidinas/dia. O colesterol total sérico, LDL, TG e VLDL não diferiram 

significativamente pela dieta. O HDL sérico foi significativamente maior (4% ou 0,05 

mmol/l) quando os indivíduos consumiram a dieta CP-CA em comparação com a DMA. As 

proporções de colesterol total para HDL e de LDL para HDL não diferiram significativamente 

pela dieta. 

25 indivíduos saudáveis foram estudados por Mathur et al. (2002) em três diferentes 

períodos (valores basais, após consumo de produtos que continham cacau durante seis 

semanas e no final de um período de abstenção de consumo de chocolate por seis semanas) 

com o intuito de avaliar o poder do cacau nas respostas inflamatórias. No período de consumo 

de cacau, foi utilizada uma barra de CA (conteúdo total: 36,9, gorduras: 32,5, cafeína: 0,07, 

teobromina: 0,46, procianidina: 4,56 [g/100 g]) e 30,95 g de bebida preparada com cacau em 

pó (gorduras: 5,97, cafeína: 0,32, teobromina: 1,32, procianidina: 15,6 [g/100g]), fornecendo 

651 mg de procianidinas por dia durante seis semanas. Não houve efeitos significativos em 

lipídios séricos e concentrações de glicose em comparação com os valores basal e de 

abstenção de consumo de chocolate após as seis semanas de suplementação com os produtos 

derivados de cacau. A suplementação com o cacau não afetou os níveis urinários de F2-

isoprostano (basais: 3,0; consumo de CA após seis semanas: 3,7; seis semanas após a 

intervenção: 3,7 ng/mg de creatinina). A liberação das citocinas IL-1, IL-6 e TNF-α a partir de 

células mononucleares ativadas por lipopolissacarideos após a suplementação não diferiu nos 

períodos basais e de abstenção. Os níveis plasmáticos de PCR e P-selectina não foram 

afetados pela suplementação. 

20 pacientes portadores de hipertensão nunca tratados (n= 10 homens e 10 mulheres), 

com idade média de 43,6 anos, foram avaliados por Grassi et al. (2005), que dividiram a 

amostra de estudo aleatoriamente de forma que cada paciente pudesse receber 100 g de CA ou 

90 g de barras de CB durante um período de 15 dias. Todos os participantes foram cruzados 

para o outro tratamento. Os valores basais de PAS e PAD também foram semelhantes entre os 

grupos de intervenção (142,3 versus 142,3 mmHg; 91,6 versus 90,8 mmHg, respectivamente). 

Os níveis de glicose em jejum diminuíram após CA (4,7 para 4,4 mmol/l), mas não para CB 

(4,7 a 4,7 mmol/l). CA reduziu a PAS em 11,0 mmHg e a PAD em 6,2 mmHg em 

hipertensos. A PAS e PAD permaneceram inalteradas após CB. A prevalência de DFM foi 

baixa nos hipertensos em relação aos controles (7,4% versus 9,9%, respectivamente) e 

aumentou nos hipertensos quase para os valores normais após CA (8,9%), mas não CB 
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(7,5%). Nos hipertensos, o colesterol total sérico e o LDL diminuíram após o consumo de CA 

(colesterol total – basal: 5,4 para 5,0 mmol/l; LDL - basal: 3,4 para 3,0 mmol/l), mas não após 

o consumo de CB (mantiveram-se em valores basais). Os TGs ou os níveis de colesterol HDL 

permaneceram inalterados.  

Em outro estudo, 19 pacientes hipertensos com tolerância à glicose diminuída (n= 11 

homens e 8 mulheres) foram distribuídos aleatoriamente para receberem 100 g de barras de 

CA-RF ou CB durante um período de 15 dias. No final da primeira fase de intervenção, os 

pacientes entraram numa 2ª fase sem chocolate de sete dias e, após este período, foram 

transferidos para o outro tratamento. Grassi et al. (2008) observaram que, comparada com os 

valores basais, a PAS clínica e a PAD diminuíram após 15 dias da intervenção de CA-RF, o 

que não ocorreu com CB. O decréscimo nos valores de PA foi inversamente correlacionado 

com o aumento da DFM: a ingestão de CA-RF aumentou significativamente a DFM, 

enquanto CB não afetou a reatividade vascular. Comparado com o valor basal, o consumo de 

CA-RF diminuiu o colesterol total sérico (26,5%) e LDL (27,5%), mas não afetou HDL ou os 

TG. CB não afetou o perfil lipídico. Em comparação com CB, o consumo de CA-RF diminuiu 

os níveis de colesterol total sérico e LDL. 

4.2.2 Pressão sanguínea, dilatação fluxo mediada e função endotelial 

 

Um estudo randomizado, controlado por placebo, duplo-cego foi realizado no Irã e 

com 68 pacientes com DM2 e hipertensão tipo 2. Eles foram divididos por Rostami et al. 

(2015) em dois grupos: 34 no grupo de CA e 34 no grupo de CB. Os indivíduos receberam 

barras de chocolate (25 g) que deveriam ser consumidas durante oito semanas, todos os dias. 

Esta quantidade de CA proporcionou um total de 450 mg de flavonoides em comparação com 

CB. A comparação entre os dois grupos de intervenção mostrou que a ingestão de CA 

resultou em diminuição significativa da PAD (-5,93 versus -1,07 mmHg), PAS (-6,4 versus 

0,17 mmHg), glicemia em jejum (-7,84 versus 4,00 mg/dl) em comparação com o consumo de 

CB. Não foi observado nenhum efeito significativo do consumo de CA nos níveis de insulina 

em jejum, TG, LDL e HDL. 

Taubert et al. (2007) realizaram um estudo randomizado, controlado, cego, em grupo 

paralelo envolvendo 44 adultos alemães (24 mulheres e 20 homens) entre 2005 e 2006. Os 

participantes foram aleatoriamente designados a receber durante 18 semanas, 6,3 g (30 kcal) 

por dia de chocolate amargo rico em polifenois (CA-RP) - contendo 30 mg de polifenóis - ou 
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o correspondente de CB livre de polifenóis. Em comparação com valores basais medidos 

antes da intervenção, a PAS e PAD diminuíram progressivamente ao longo do tempo entre os 

participantes que receberam CA-RP. Desde o valor basal até seis semanas, as reduções de PA 

não foram significativas; desde o valor basal até 12 semanas a PAS diminuiu em média de -

2,4 mmHg e PAD em -1,3 mmHg e desde os valores basais até 18 semanas a PAS diminuiu 

em -2,9/-3,0 mmHg (mulheres/homens) e na PAD em -1,9/-1,8  mmHg (mulheres/homens). A 

PAS e a PAD mantiveram-se inalteradas ao longo do período de tratamento entre os 

participantes do grupo CB. 19 dos 22 participantes (86%) no grupo CA-RP apresentaram 

hipertensão nos estágios I e III (14%), pré-hipertensão de gama alta. No grupo CB, 18 (82%) 

apresentaram hipertensão estágio I e IV (18%), pré-hipertensão superior. Após 18 semanas, 

todos os membros do grupo CA-RP tiveram PAS ou PAD menor e quatro indivíduos (18%) 

tinham alterado a classificação de hipertensão para pré-hipertensão superior (redução média 

da PA, -3,3/-2,3 mmHg), correspondendo a 21% de redução do risco relativo do estado 

hipertensivo. No entanto, nenhum dos participantes conseguiu alcançar uma pré-hipertensão 

de gama inferior (130/85 mmHg) ou uma PA ótima (120/80 mmHg). Após 18 semanas de 

consumo de CB, nenhum participante tinha mudado a classificação de hipertensão. No grupo 

CA-RP, a magnitude das reduções de PA foi maior em indivíduos com PA basal mais 

elevada. 

Num estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, cross-over envolvendo 

44 participantes, Allen et al. (2008) avaliaram o consumo de CA (44,0 g) durante quatro 

semanas. Os voluntários foram divididos em dois grupos, ambos ingerindo barras de CA-RF, 

podendo ou não conter fitoesterois. O consumo regular de CA-RF contendo fitosterois 

reduziu os níveis séricos de colesterol total em 3% e de LDL em 4%, quando comparado ao 

grupo que consumiu CA-RF sem fitosterois. Não houve resultado significativo tanto PAS 

quanto PAD a curto prazo, mas após quatro semanas de intervenção, a PAS diminuiu 8,2%, 

com uma redução de 5% em relação os valores basais após oito semanas. A PAD foi reduzida 

na semana 4 (8,2%) e na semana 6 (3,4%) e tendeu a ser ainda reduzida à semana 8 (2,2%). 

Desch et al. (2010) avaliaram os efeitos do consumo de CA em 102 participantes. 

Estes foram alocados aleatoriamente para receberem uma dose de 6,0 ou 25,0 g/dia de CA 

durante três meses. Foram encontradas reduções significativas na pressão arterial média 

(PAM) e PAS de 24 h entre o início e o fim do período de estudo em ambos os grupos. 

Pacientes que ingeriram 6,0 g/dia de CA apresentaram no 1º dia do estudo PAS de 130,6 

mmHg, enquanto que ao final do experimento (90 dias) a PAS foi de 127,2 mmHg. Já nos 
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pacientes que consumiram 25,0 g/dia de CA, a PAS no início do estudo foi de 130,6 mmHg 

versus 127,8 mmHg após 90 dias. A PAD de 24 h também foi reduzida em ambos os grupos, 

porém esta foi significativa apenas no grupo de 6,0 g/dia (1º dia - 72,6 mmHg; 90º dia - 70,8 

mmHg, em comparação com pacientes que consumiram 25 g/dia de CA: 1º dia - 75,1 mmHg; 

90º dia - 74,2 mmHg). Por outro lado, não foram observadas alterações significativas nos 

seguintes parâmetros: glicose, LDL, HDL, TG e PCR de alta sensibilidade. 

31 voluntários com idade entre 18 e 25 anos foram convidados a participar do estudo 

de Duarte et al. (2016) e foram alocados aleatoriamente em dois grupos para consumirem CB 

(7,4 g) ou CA (10 g). Após a ingestão das respectivas amostras, alguns parâmetros foram 

avaliados. A PAS e a frequência cardíaca (FC) diminuíram significativamente após a ingestão 

de CA (PAS: antes da ingestão - 106 mmHg versus depois da ingestão - 102 mmHg; FC: 

antes da ingestão – 78 bpm versus depois da ingestão - 74 bpm). Já a PAD, PAM e pressão de 

pulso (PP) não se alteraram em nenhum dos grupos. 1 hora após a ingestão, CA aumentou 

significativamente (200%) a potência total da variabilidade de frequência cardíaca (antes da 

ingestão – 1.896 ms²; depois da ingestão – 4.192 ms²) e melhorou a modulação 

parassimpática
3
. 

Em um estudo controlado por placebo randomizado duplo-cego, cross-over, Rull et al. 

(2015) buscaram testar o efeito do CA-RF ou CA pobre em flavonoides (CA-PF) durante 6 

semanas em 32 participantes, na dose de 50 g/dia. Não foram observadas alterações 

significativas na PP periférica e nas PAS ou PAD após ingestão de ambos os chocolates. 

Ocorreu tendência de diminuição de PAS e PAM (aproximadamente 2 mmHg) após a 

ingestão de CA-RF, mas não foi significativa. As respostas de agregação plaquetária após 

consumir CA-RF durante 6 semanas não foram significativamente diferentes das registadas 

após CA-PF, assim como  não foram observadas alterações no colesterol total, LDL, HDL ou 

TG. 

14 homens e 8 mulheres participaram de ensaio randomizado, controlado, cross-over, 

durante 8 semanas, que avaliou os efeitos de CA 70% (ingestão diária de 49 g/dia). Não 

houve diferenças significativas nas variáveis de pressão arterial de 24 h nem clínica. No 

entanto, a pressão arterial diminuiu significativamente a longo prazo, sendo que 12 dos 22 

participantes passaram do estado de hipertensos para normotensos. Durante as oito semanas 

de estudo, as médias das PAS e PAD entre todos os participantes foram reduzidas em 7 

mmHg e 3 mmHg, respectivamente. Em contraste, não houve diminuição de peso durante a 

                                                           
3
 Melhora na modulação parassimpática: significa uma melhora do ritmo do coração. 
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intervenção com o CA (início do estudo: 85,5 kg; após 8 semanas: 85,4 kg). As alterações na 

porcentagem de gordura corporal, no perfil lipídico, glicemia ou insulina no sangue não foram 

significativas (KOLI et al., 2015). 

Em um estudo com delineamento randomizado, cruzado e cross-over, 14 participantes 

foram aleatoriamente designados para consumo de CA com uma das doses de polifenóis: 500 

ou 1.000 mg, durante 2 semanas. Almoosawi et al. (2010) e seu grupo encontraram redução 

significativa na glicose capilar de jejum, e na PAS e PAD após consumo de CA, porém, 

nenhuma diferença significativa entre as duas diferentes doses de polifenois, embora houve 

uma tendência de maior efeito na dose de 1.000 mg.  Os níveis médios de glicemia em jejum 

(tratamento: 3,97 versus valor basal: 4,42 mmol/l) e PAS (tratamento: 112,12 versus valor 

basal: 119,38 mmHg) na semana 2 diminuíram significativamente após a ingestão de CA 

(1.000 mg de polifenois). Os níveis médios de PAD foram mais baixos na semana 1 (74,45 

mmHg) e na semana 2 (74,57 mmHg) comparado com o valor basal (78,62  mmHg). O 

colesterol total não se alterou significativamente após consumo de ambos os chocolates.  

Heuten et al. (2015) selecionaram voluntários saudáveis, não fumantes, de ambos os 

sexos (n= 51) entre 35 e 65 anos sem história de DM ou DCV e com hipertensão arterial 

normal ou leve (<160/100 mmHg). Os indivíduos foram randomizados de forma duplo-cega 

em dois grupos: grupo 1 (n= 25; 20 g/dia de CA-RF) e grupo 2 (n= 26; 20 g/dia de CA-PF). 

Após 8 semanas de experimento, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos (∆PAS - grupo 1= - 2,17 mmHg versus grupo 2= - 4,06 mmHg; ∆PAD - grupo 1= -

3,97 mmHg versus grupo 2= -4,67 mmHg). A DFM foi realizada em nove indivíduos de cada 

grupo e não se observou diferença significativa entre os dois grupos ao longo do tempo 

(∆DFM – grupo 1: -3,50% versus grupo 2: +0,12%). Os níveis de glicose e lipídios foram 

comparáveis entre os dois grupos no início e no final do estudo. 

32 indivíduos saudáveis foram recrutados por Grassi et al. (2016) para um estudo 

composto de quatro sessões. As duas sessões iniciais foram realizadas após uma noite de sono 

não perturbado, enquanto as outras duas sessões experimentais seguiram uma noite de 

privação total de sono; uma semana foi interposta entre cada sessão de teste. Após uma fase 

livre de produtos derivados de cacau de sete dias e um jejum de 12 h, os participantes foram 

distribuídos aleatoriamente para consumir, 90 min antes de cada sessão de teste, 100 g de CA-

RF ou CA-PF. A PAS foi maior na condição de privação em relação à condição de sono 

(125,86 e 116,49 mmHg, respectivamente) e também foi menor após o tratamento com CA-

RF (116,98 mmHg) em comparação com CA-PF (120,83 mmHg). Na condição de privação 
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de sono, a PAS foi menor após o tratamento com CA-RF (118,41 mmHg) em comparação 

com CA-PF (124,21 mmHg). Na condição de sono, nenhum dos tratamentos afetou 

diferencialmente a PAS. A PAD foi maior na condição de privação de sono em comparação 

com a condição de sono (72,96 e 69,93 mmHg, respectivamente). A PAD foi menor após 

tratamento com CA-RF (70,54 mmHg) em comparação com CA-PF (72,35 mmHg). Em 

relação a PP, este parâmetro foi menor após o tratamento com CA-RF (46,44 mmHg) em 

comparação ao tratamento com CA-PF (48,47 mmHg). A VPO foi maior na condição de 

privação (5,98 m/s) em comparação com a condição de sono (5,43 m/s), mas somente após o 

tratamento com CA-PF. Os participantes mostraram níveis mais elevados de DFM na 

condição de sono (6,53%) em comparação com a condição de privação (5,52%). Além disso, 

o nível de DFM foi maior após o tratamento rico em flavanol (7,04%) em comparação com o 

tratamento com CA-PF (5,00%). 

39 voluntários saudáveis foram recrutados por Ried, Frank e Stocks (2009) para um 

estudo realizado entre junho e dezembro de 2007 na Austrália e foi constituído de duas fases: 

um ensaio randomizado controlado de três grupos paralelos, durante 12 semanas (Fase 1), 

seguido de um período adicional de 12 semanas (Fase 2). O grupo 1 recebeu uma dose de 50 

g/dia de CA-RF (70% de cacau contendo 750 mg de polifenóis); o grupo 2 recebeu uma 

cápsula/dia de extrato de tomate contendo 15 mg de licopeno; e o grupo 3 recebeu uma 

cápsula/dia de placebo. Não foram observadas alterações significativas da PA ao longo do 

tempo intra- ou intergrupos. Os valores médios da PAS permaneceram dentro da faixa pré-

hipertensiva ao longo do ensaio (120-139 mmHg), enquanto os valores médios da PAD 

permaneceram dentro da faixa pré-hipertensiva e superior normal (75-89 mmHg). Foram 

avaliados o peso, IMC, a circunferência abdominal, a atividade física, a saúde geral, a energia 

e os níveis de humor em três momentos de 0, 8 e 20 semanas (basal, final do período de 

intervenção na fase 1 e final da intervenção na fase 2). Não foram observadas alterações 

significativas ao longo do tempo nos três grupos.  

Para avaliar o papel do chocolate sobre a pressão arterial, Chan et al. (2012) 

realizaram um ensaio clínico randomizado controlado em duas escolas primárias privadas em 

Melbourne, Austrália. Das 194 crianças selecionadas para intervenção, 124 compuseram um 

grupo que recebeu 7 g/dia escolar de CA (8,4 mg de epicatequina e 2,8 mg de catequina) antes 

do almoço durante sete semanas entre os meses de outubro e novembro de 2010. As 70 

crianças restantes foram alocadas no GC. Os grupos intervenção e controle relataram uma 

probabilidade semelhante de comer CA diariamente no futuro (5% do grupo de intervenção, 
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3% do GC). A diferença de média ajustada para a PAS e PAD entre os grupos de intervenção 

e controle foi de 1,7 mmHg / -1,2 mmHg.  

Faridi et al. (2008) fizeram um estudo de duas fases randomizado, controlado com 

placebo. Na Fase 1 recrutou 45 indivíduos aleatoriamente designados para receber 74 g de CA 

sólido (contendo 22 g de cacau em pó) ou 74 g de placebo (contendo 0 g de cacau em pó). Na 

Fase 2, os indivíduos foram aleatoriamente designados para ingerir cacau sem açúcar (2 

xícaras contendo 22 g de cacau em pó), cacau açucarado (2 xícaras contendo 22 g de cacau 

em pó) ou um placebo (0 g de cacau em pó). Após o consumo de uma dose única de CA 

sólido, os valores de DFM melhoraram em comparação com o chocolate placebo (CA: 4,3% 

versus Placebo: - 1,8%), assim como também reduziu a PA basal comparada com placebo 

(PAS – placebo: - 3,2 mmHg em comparação com 2,7 mmHg; PAD: -1,4 mmHg em 

comparação com 2,7 mmHg). O consumo de uma dose única de cacau sem açúcar melhorou 

DFM a partir do valor basal em comparação com placebo (5,7 % e 2,0 % comparado com -

1,5%), sendo que a magnitude dessa melhora foi significativamente maior do que aquela após 

o consumo de cacau açucarado (5,7 % em comparação com 2,0%). Além disso, o consumo de 

uma única dose de cacau sem açúcar levou à uma redução significativa na PAS e PAD 

comparativamente ao placebo (PAS: -2,1 mmHg comparado com 3,2 mm Hg; PAD: -1,2 mm 

Hg comparado com 2,8 mmHg). Nenhuma alteração foi observada na PA após o consumo de 

cacau com açúcar em comparação com o placebo. 

Um estudo randomizado e controlado de Pereira et al. (2014), que ocorreu entre 

novembro de 2012 e fevereiro de 2013 em Portugal, envolveu 60 voluntários saudáveis, 

distribuídos aleatoriamente em dois grupos: GC (n= 30) e GI (n= 30). O GI ingeriu 10 g/dia 

de CA (75% de cacau). Não houve variações significativas ao longo do tempo em relação ao 

IMC, FC e PA braquial em ambos os grupos, embora uma tendência para a redução da PA 

tenha sido identificada no GI. Observou-se uma diminuição estatisticamente significativa da 

VPO no GI (basal: 6,13 m/s e tratamento: 5,83 m/s), mas não no GC (basal: 6,28 m/s e 

tratamento: 6,40 m/s). Quanto à variação da DFM, não houve diferenças significativas entre 

os valores basais em ambos os grupos. No entanto, a DFM melhorou consideravelmente após 

o período de intervenção de um mês no GI, sem variações significativas no GC. A DFM 

aumentou de 13,91% para 23,22% no GI. Logo, observou-se uma melhora significativa em 

diferentes parâmetros de função vascular no GI após a ingestão de CA. 

Um estudo com delineamento randomizado, controlado com placebo, duplo-cego, 

paralelo recrutou participantes jovens e saudáveis com idade entre 18 e 40 anos. Massee et al. 
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(2015) separaram os voluntários aleatoriamente em dois grupos para utilização de um 

comprimido de cacau ativo (3,058 mg de extrato de semente de Theobroma cacao 

padronizado para conter 250 mg de polifenóis de catequina e 5,56 mg de cafeína) ou um 

comprimido placebo (de aparência idêntica ao comprimido de cacau, contendo pó de celulose 

inerte) diariamente durante quatro semanas. Dos 40 participantes recrutados, 38 retornaram 

para avaliação subcrônica. Não foram encontrados efeitos significativos do tratamento com 

cacau para nenhuma das medidas cardiovasculares quando comparadas com o placebo, entre 

elas pressão sanguínea (PAS: cacau – 116,50 versus placebo – 121,70 mmHg; PAD: cacau – 

70,00 versus placebo – 71,45 mmHg). 

28 homens adultos foram selecionados para participar de um estudo realizado por 

Fraga et al. (2005). Durante o período inicial de 14 dias, 14 dos 28 sujeitos foram 

selecionados aleatoriamente para consumir chocolate ao leite contendo flavanois (CLCF) na 

forma de 105 g de confeitos de chocolate "M & M's" (Mars Incorporated, Recife, Brasil). Os 

outros 14 indivíduos receberam 105 g de CB. Ao final de 2 semanas, os dois grupos foram 

cruzados e os sujeitos consumiram os outros confeitos por mais 14 dias. Após esse consumo, 

foram conduzidas algumas análises. Não houve diferenças significativas nas variáveis 

analisadas entre os dois grupos. Todos os sujeitos mantiveram seu peso durante o estudo de 

28 dias. Em relação aos valores basais PAD e PAM, os níveis sanguíneos de colesterol total, 

LDL e glicose foram menores nos indivíduos após consumirem CLCF durante 14 dias. Não 

foram observadas diferenças nas mesmas variáveis determinadas antes e após o consumo de 

CB.  

Flammer et al. (2012) realizaram um ensaio randomizado duplo-cego, controlado por 

placebo com 20 pacientes que possuíam IC, comparando o efeito do CA-RF (40 g/barra) com 

o chocolate controle (CC) (28,4 g/barra) sobre a função endotelial e plaquetária a curto e 

longo prazo. 2 h após a ingestão do chocolate, o grupo que consumiu CA-RF teve aumento na 

DFM de 4,98 para 5,98%, enquanto que CC não apresentou nenhum efeito. 80 g diárias de 

CA-RF melhoraram significativamente a disfunção endotelial após 2 (4,98 para 5,82%) e 4 

semanas (4,98 para 6,86%). O CA-RF aumentou significativamente o diâmetro da artéria 

braquial (5,2 para 5,4 mm), enquanto que não houve alteração para o grupo CC. CA-RF 

também melhorou a função plaquetária: após 2 h, diminuiu significativamente a adesão 

plaquetária (3,9 para 3,0%); já o grupo CC não teve alterações. Após quatro semanas, não 

houve nenhum efeito significativo de CA-RF na função plaquetária. 
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Um ensaio randomizado, duplo-cego, realizado por West et al. (2014) recrutou 30 

voluntários com excesso de peso ou moderadamente obesos para avaliação dos efeitos do 

chocolate no dano oxidativo. Para isso, os participantes consumiram 37 g/dia de CA e uma 

bebida de cacau sem açúcar (dose total de cacau natural: 22 g/dia, flavanóis totais: 814 

mg/dia). A intervenção controle incluiu uma barra de chocolate com baixo teor de flavanol e 

uma mistura de bebida sem cacau sem adição de açúcar (flavanóis totais: 3 mg/dia). 

Observou-se uma vasodilatação periférica acentuada após o tratamento com CA. A DFM não 

diferiu pelo tratamento.  Após quatro semanas de tratamento, não houve alterações na PA em 

jejum ou na frequência cardíaca. Entre as variáveis de sangue em jejum, apenas a 

concentração de insulina e HOMA-IR apresentaram aumentos significativos após o 

tratamento de controle versus CA. 

22 indivíduos saudáveis voluntários (n= 11 mulheres e 11 homens) com idades de 21 a 

55 anos foram alocados em um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. A 

esses indivíduos foram atribuídos à ingestão diária de barras de CA de 46 g com alto (CA-RF) 

e baixo (CA-PF) teor de flavonoides durantes duas semanas. Assim, Engler et al. (2004) 

observaram que as medidas iniciais da artéria braquial foram semelhantes entre os grupos com 

consumo de CA-PF e CA-RF (10,7% versus 10,2%). A variação média na DFM foi 

significativamente diferente no grupo CA-RF (por volta de 12%) em comparação com CA-PF 

(por volta de 10%) após as 2 semanas de consumo. Entretanto, a diminuição média da DFM 

observada neste último grupo após a intervenção de 2 semanas não foi significativa.  

21 indivíduos hipertensos foram incluídos em um estudo prospectivo de D'el-Rei et al. 

(2013) que avaliaram PA, DFM, tonometria arterial periférica
4
 e parâmetros hemodinâmicos 

centrais. Estes testes foram repetidos após o consumo de 75 g/dia de CA durante sete dias. Os 

voluntários foram divididos em dois grupos de acordo com seus resultados de DFM: ativos e 

não-ativos. Os ativos apresentaram maior comprometimento da função endotelial evidenciado 

pela diminuição dos valores basais da DFM braquial. Além disso, o grupo ativo apresentou 

PP braquial e aórtica significativamente menor do que os não-ativos. Além da melhora da 

DFM, o grupo ativo apresentou alterações significativas nos parâmetros clínicos em 

comparação com não-ativos após consumo de chocolate (PAS - ativos 131 versus não ativos 

142 mmHg; PAD - ativos 82 versus não ativos 82 mmHg; e PAM - ativos 98 versus não 

ativos 102 mmHg). 

                                                           
4
 Tonometria arterial periférica: exame utilizado para medir a função endotelial nos microvasos dos dedos da 

mão. 
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Num estudo clínico conduzido por Hermann et al. (2006), 20 voluntários fumantes do 

sexo masculino foram divididos aleatoriamente em dois grupos paralelos. A função endotelial 

foi avaliada para valores basais após 24 h de abstinência de alimentos ricos em polifenóis e 2 

h após a ingestão de chocolate (40 g CA ou CB). As características basais não diferiram entre 

os grupos. Além disso, nenhuma alteração na glicose e lipídios foi detectada 2 h após a 

ingestão de chocolate. O CA melhorou significativamente a DFM após 2 h em comparação 

com o valor basal (7,0% versus 4,4%). O efeito do CA sobre a DFM durou cerca de 8 h. CB 

não teve efeito sobre a DFM. Os diâmetros arteriais basais nos grupos de ambos os chocolates 

não diferiram e o diâmetro não mudou ao longo do tempo dentro dos grupos. A resposta ao 

fluxo vascular não se alterou em nenhum dos grupos. A vasodilatação induzida por trinitrato 

de glicerina, um fármaco utilizado no tratamento de doenças coronarianas como 

vasodilatador, não foi afetada por ambas as amostras (CA: 9,0% versus 7,3%; CB: 8,7% 

versus 8,4%). 2 horas após a ingestão de CA, a função plaquetária dependente do esforço 

diminuiu de 5,0 para 3,2%, enquanto nenhum efeito significativo foi observado no grupo CB. 

O efeito do CA-RF (100 g) sobre a função endotelial e rigidez aórtica foram estudados 

durante 3 h em 17 voluntários saudáveis jovens (n= 12 homens e 5 mulheres) de acordo com 

um procedimento aleatório, cego, controlado, realizado por Vlachopoulos et al. (2005). Os 

indivíduos foram randomizados para comer 100 g de CA-RF (2,62 g de procianidinas totais 

por 100 g de chocolate) e para beber 250 ml de água, ou para mastigar chicletes e beber 250 

ml de água (GC). O diâmetro da artéria braquial em repouso aumentou com o chocolate 

durante todo o período de estudo (0,15 mm a 90 min e aumentou de forma constante depois 

disso). O diâmetro da artéria braquial hiperêmica também aumentou com o consumo de 

chocolate ao longo do período de estudo (0,15 mm a 60 min, com a resposta atingindo 0,18 

mm a 180 min). A DFM mostrou uma tendência a aumentar com o consumo de chocolate, e 

este aumento foi significativo aos 60 min (em um valor absoluto de 1,43%). A dilatação 

independente do endotélio, induzida por nitrato, foi diminuída com o consumo de chocolate, 

comparando-se com o controle (12,8 versus 14,9%, respectivamente). No entanto, o diâmetro 

da artéria braquial em repouso no momento da administração de nitroglicerina aumentou 

significativamente na sessão de chocolate em comparação com a sessão de controle (3,97 

versus 3,78 mm, respectivamente). A frequência cardíaca aumentou significativamente com o 

consumo de chocolate (máximo a 180 min, por 8,4 batimentos/min). As PAS, PAD e PP 

periféricas e centrais não se alteraram significativamente ao longo do estudo. O VPO mostrou 
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uma diminuição gradual a partir de 90 min, atingindo uma resposta de 0,28 m/s a 180 min; 

contudo, esta diminuição não foi significativa. 

Loffredo et al. (2011) recrutaram 20 indivíduos saudáveis e 20 fumantes que 

participaram de um estudo realizado entre outubro e dezembro de 2010. Os indivíduos foram 

alocados aleatoriamente para uma sequência de tratamento com 40 g de CA ou chocolate ao 

leite em um estudo cross-over, com design único-cego. Nos valores basais, os fumantes 

apresentaram menores níveis séricos de nitrito/nitrato (NOx) e menor DFM, e maior sNOX2-

dp e excreção urinária de isoprostanos em comparação com os indivíduos saudáveis. Os 

diâmetros braquiais arteriais e os níveis séricos de epicatequinas não diferiram entre os 

grupos.  

Em outro estudo realizado por Grassi et al. (2012) 12 voluntários saudáveis foram 

distribuídos aleatoriamente em dois diferentes grupos após uma fase de sete dias livre de 

produtos derivados do cacau para receber barras de 100 g de CA ou CB durante três dias. 

Pôde-se observar que CA aumentou os valores basais da DFM (8,51% versus 7,88%). Após o 

consumo de CB, a DFM caiu de 7,88% (valores basais) para 6,07, 6,74 e 7,16% a 1, 2 e 3 h 

após administração de uma carga de glicose, respectivamente. Entretanto, após a ingestão de 

CA, a DFM não foi significativamente diferente em resposta ao teste oral de tolerância à 

glicose de 8,51% para 8,25, 7,96, e 8,48% em 1, 2 e 3 h após a carga de glicose, 

respectivamente. Em comparação com CB, a administração de CA protegeu a função 

endotelial impedindo a atenuação da DFM induzida pela carga de glicose. PAS e PAD não 

foram estatisticamente diferentes entre os tratamentos CA e CB (PAS: 110,6 versus 111,2 

mmHg, PAD: 70,0 versus 70,8 mmHg, respectivamente). Após a ingestão de CB, mas não de 

CA, a PAD aumentou de 70,0 mmHg (valor basal) para 76,4  mmHg após 30 min, enquanto a 

PAS aumentou de 110,6 mmHg (valor basal) para 118 mmHg após 30 min,  para 116,3 

mmHg após 60 min e para 114,5  mmHg após 90 min da carga de glicose. A ingestão de CA 

impediu o aumento da PA induzido pela carga de glicose. O nível basal de endotelina (ET-1)
5
 

no soro foi maior após o consumo de CB comparado com o consumo de CA, aumentando de 

5,9 pg/ml nos valores basais para 6,4, 6,5, 6,9, 7,2 e 7,3 pg/ml a 30, 60, 90, 120 e 180 min  

após a carga de glicose, respectivamente. Já a ingestão de CA impediu o aumento da ET-1.  

Um estudo cruzado duplo-cego de Mellor et al. (2013) recrutou 9 homens e 1 mulher 

pós-menopáusica, todos caucasianos com DM2 estável, tratados com metformina ou com 

adaptação do estilo de vida isoladamente. Esses indivíduos foram então distribuídos 

                                                           
5
 Endotelina-1 (ET-1): uma substância liberada pelo endotélio que causa vasoconstrição. 
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aleatoriamente para consumir 13,5 g de CA-RF (3,5% de polifenóis) ou 13,5 g de CA-PF 

utilizado como controle (com composição idêntica ao chocolate rico em polifenois, mas 

concentração de polifenóis de 0,9%). Um tempo após a ingestão dos chocolates, os 

voluntários ingeriram uma carga de 75 g de glicose. Pôde-se observar uma diferença 

significativa na concentração de 15-F2t-isoprostano entre os que ingeriram CA-RF (110,4 

mg/mol) e CA-PF (207,1 mg/mol). A carga oral de glicose aumentou significativamente a 

concentração de glicose e insulina; entretanto, quando o teste foi precedido por CA-RF, 

observou-se melhora da função endotelial, mas não foi considerado significativo. A ingestão 

do CA-PF resultou em uma deterioração significativa no estresse oxidativo e na molécula de 

adesão intercelular-1 (ICAM-1). No jejum, a percentagem de alterações mostrou uma 

melhoria significativa na função endotelial após CA-RF em comparação com o controle. 

Além disso, três das quatro moléculas de adesão testadas (ICAM-1, E-selectina e 

glicoproteína ligante de P-selectina 1) reduziram significativamente após CA-RF e em 

comparação com os valores basais e o controle.  

30 voluntários saudáveis participaram de um ensaio cego randomizado, controlado. Os 

voluntários foram divididos em três grupos (n= 10), cada um com 7 mulheres e 3 homens. 

Cada grupo consumiu 100 g de CA (75% de cacau), CB (controle) ou chocolate ao leite (20% 

de cacau). CB não causou efeitos significativos nos testes de função plaquetária. O chocolate 

ao leite induziu uma pequena redução na agregação induzida por 0,5 µg/ml de colágeno, mas 

não teve significância estatística. Entretanto, diferentes concentrações de colágeno não 

afetaram a agregação plaquetária. O CA inibiu a agregação plaquetária e reduziu a razão de 

agregação induzida por colágeno. A agregação do plasma rico em plaquetas caiu de valores 

médios de 73% antes do CA para 64% após (queda de 12%) e 53% a 4% (queda de 93%) em 

1 µg/ml e 0,5 µg/ml de agregação induzida pelo colágeno, respectivamente, após o consumo 

de chocolate. A taxa de agregação também diminuiu na agregação induzida por colágeno, 

mostrando uma redução de 24% (41 a 31) a 1 µg/ml e 48% (25 a 13) a 0,5 µg/ml (INNES et 

al., 2003). 

Theunissen et al. (2013) avaliaram 20 mergulhadores voluntários experientes, os quais 

foram divididos em um grupo que consumiria chocolate (n= 9 homens e 1 mulher) e um GC 

(n= 8 homens e 2 mulheres). O grupo de chocolate ingeriu 30 g de CA (86% de cacau; 

polifenóis= 135,8 µmol de equivalentes de catequina por grama). O grupo que consumiu CA 

realizou os mergulhos 1 h após a ingestão de 30 g. Observou-se uma diminuição da DFM no 

GC entre pré e pós-mergulho, enquanto a DFM aumentou significativamente no grupo CA. 
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Em outro estudo, Theunissen et al. (2015) recrutaram 42 mergulhadores experientes, 

divididos em dois grupos: um controle (n = 21) e um grupo consumidor de chocolate (n= 21). 

O grupo de chocolate ingeriu 30 g de CA (86% de cacau) 90 min antes do mergulho. A DFM 

foi significativamente reduzida após o mergulho no GC, mas aumentou significativamente no 

grupo do chocolate.   

5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos a partir do levantamento bibliográfico evidenciaram que o CA 

introduzido na dieta e consumido de forma habitual (entre 6,0 e 105,0 g por dia) auxilia na 

saúde cardiovascular. Em todos os parâmetros avaliados, houve uma melhora significativa. 

Não foram relatadas contraindicações do consumo de CA, o que o torna seguro. Os benefícios 

do CA provavelmente estão relacionados à presença dos flavonoides do cacau, principalmente 

os flavan-3-ois. 

Os monômeros de flavan-3-ois e seus metabólitos biotransformados são geralmente 

bem absorvidos no intestino delgado (OSAKABE, 2013). Este fato culmina na especulação de 

que, por conta disso, essas substâncias poderiam interferir em diversos sistemas biológicos. Já 

as procianidinas (dímeros e trímeros) e proantocianidinas parecem ser de 10 a 100 vezes 

menos absorvidas. Os oligômeros e polímeros de flavanóis, que não são absorvidos através da 

barreira intestinal, são metabolizados pela microbiota intestinal em vários ácidos fenólicos de 

baixo peso molecular, que são mais biodisponíveis e podem ser bem absorvidos através da 

mucosa colônica (GOYA et al., 2016).  

Segundo Goya et al. (2016), os flavonoides podem desempenhar inúmeras funções no 

metabolismo.  Essa classe é mais conhecida por sua capacidade antioxidante, mas também já 

foram detectadas atividades na modulação de cascatas de sinalização, na expressão de genes 

envolvidos na regulação de proliferação celular, apoptose e na supressão de inflamação 

crônica, o que de alguma forma poderia também contribuir para os efeitos cardiovasculares. 

Os mecanismos que explicam a ação dessa classe de compostos químicos vêm sendo 

estudados mais profundamente para que os mesmos sejam esclarecidos. A seguir, algumas 

hipóteses são levantadas para explicar esses mecanismos de forma geral. 
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5.1 Perfil lipídico 

 

Um fator de suma relevância na prevenção de doenças cardiovasculares é o perfil 

lipídico. O controle de parâmetros como LDL, HDL, colesterol total e TG é um dos fatores de 

prevenção das DCV. Nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial, ocorreu um aumento 

da incidência das DCV que foi atribuído à um estilo de vida mais urbano e sedentário 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). A partir disso, listaram-se fatores 

de risco associados a essas patologias como DM, HAS, tabagismo, sedentarismo e 

dislipidemia, esta última levando em consideração a herança genética aliada a influências 

ambientais e socioeconômicas (AVEZUM; MAIA; NAKAZONE, 2000). O descontrole 

desses parâmetros pode contribuir para a formação de placas ateroscleróticas que podem 

culminar em infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e outras patologias 

cardiovasculares. 

O CA demonstrou, ao contrário do que sempre se supôs, efeitos benéficos e/ou neutros 

no perfil lipídico de humanos. A primeira suposta explicação para esses resultados é que 

apesar de um alimento considerado hiperlipidêmico devido ao seu alto teor de gorduras 

saturadas (DI RENZO et al., 2013), o ácido esteárico amplamente presente é considerado 

neutro em relação ao colesterol total e LDL, e positivo na concentração sérica de HDL 

(DJOUSSÉ et al., 2011b; DI RENZO et al., 2013; RULL et al., 2015; ROSTAMI et al., 

2015). O ácido esteárico presente no cacau é convertido em ácido oleico (ENGLER et al., 

2004) por um processo de dessaturação hepática (DJOUSSE, 2011). O ácido oleico é 

conhecido também por sua modulação do metabolismo do colesterol (GRASSI et al., 2005). 

Uma segunda possível explicação para esse efeito seria a absorção ineficiente ou 

comprimento da cadeia de lipídios presentes no cacau (DJOUSSÉ et al., 2011a). Outros 

mecanismos que poderiam vir a contribuir com a melhora do perfil lipídico são através do 

retardamento da absorção de triacilglicerol através de inibidores da lipase pancreática, 

aumentando a excreção fecal de colesterol e ativando a AMPK (ROSTAMI, 2015). 

Entretanto, os resultados positivos são mais evidentes em pacientes com níveis de colesterol 

basais mais altos do que os normolipidêmicos (ALMOOSAWI et al., 2010; ALMOOSAWI et 

al., 2012).  

Outro mecanismo proposto para explicar os efeitos hipocolesterolêmicos do CA é o da 

inibição da fosfolipase pancreática A2 e outras vias de colesterol. As catequinas podem inibir 

a absorção do colesterol e inibir a lipoproteína lipídica endotelial, reduzindo a assimilação dos 

triglicerídeos (ROMERO-PRADO, 2015). 
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5.1.1 HDL 

 

As partículas de HDL são conhecidas por exercerem efeitos anti-inflamatórios no 

organismo (PETRILLI et al., 2016). Assim, a concentração de HDL no soro desempenha um 

papel importante na patogênese da aterosclerose e tem sido associada a um menor risco de 

DCV (DI RENZO et al., 2013). 

O aumento do HDL leva à supressão da oxidação de LDL por diferentes mecanismos, 

os quais ainda estão em intenso debate. Esta supressão teria como resultado a melhora do 

perfil inflamatório e oxidativo do organismo (DJOUSSÉ et al., 2011a; ROMERO-PRADO, 

2015; PETRILLI et al., 2016). Essa inibição ocorre a partir de enzimas associadas às suas 

apoproteínas. Um exemplo dessas enzimas é a paraxonase-1, que pode prevenir ou mesmo 

reverter o processo oxidativo, reduzindo a expressão de moléculas de adesão na superfície das 

membranas das células endoteliais, responsáveis pela adesão de leucócitos ao endotélio 

vascular durante a cascata precoce de eventos que levam a processos de inflamação. 

Os maiores responsáveis no que diz respeito à constituição química do CA pelo 

aumento do HDL parecem ser os polifenóis, mas estes não devem ser os únicos (ROSTAMI 

et al., 2015). Os dados experimentais de Grassi et al. (2005) mostraram um efeito 

hipocolesterolêmico em ratos específico das catequinas. Portanto, os resultados mostram 

efeitos positivos de flavonóides no perfil lipídico. 

5.1.2 LDL 

 

Diferentemente do HDL, o excesso de LDL e a oxidação do mesmo causa um 

aumento do estresse oxidativo e liberação de marcadores inflamatórios. Assim, o LDL acaba 

contribuindo com o processo aterosclerótico (PETRILLI et al., 2015). 

Os flavonoides possuem efeitos sobre o colesterol LDL, podendo protegê-lo contra a 

oxidação de lipoproteínas de baixa densidade por meio do aumento da capacidade 

antioxidante e da diminuição da produção de produtos oxidativos no plasma (MOSTOFKSY 

et al., 2010). A primeira hipótese é a de que as catequinas possuem a capacidade de reciclar o 

tocoferol (ou vitamina E), doando um átomo de hidrogênio ao radical tocoferol. Isto manteria 

a concentração de tocoferol radical no LDL durante mais tempo e atrasaria o início da 

peroxidação lipídica, aumentando a capacidade antioxidante do soro e diminuindo o nível 

plasmático de F2-isoprostanos, que são compostos formados in vivo a partir da peroxidação 

catalisada por radicais livres de ácidos graxos essenciais (principalmente ácido araquidônico) 
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sem a ação direta das enzimas ciclo oxigenase (COX). Suspeita-se que maiores níveis de 

isoprostanos são suspeitos de contribuir para aumentar o risco de ataque cardíaco em 

pacientes (WAN et al., 2001; FRAGA et al., 2005; FLAMMER et al., 2007). Assim, os 

flavonoides do cacau exerceriam um efeito poupador sobre a vitamina E e outros 

antioxidantes associados ao LDL, associando isso a melhorias no sistema de defesa oxidativo 

(WAN et al., 2001; MATHUR et al., 2002).  

Outra hipótese levantada sobre os efeitos dos flavonoides nesse parâmetro é a sua 

influência no que diz respeito ao tempo de latência da oxidação do LDL. O tempo de latência 

nada mais é do que o período necessário para que todo o antioxidante endógeno seja todo 

consumido. Logo, este índice é uma medida do nível e da qualidade dos antioxidantes nas 

partículas de LDL. Um estudo mostrou que os indivíduos que consumiam o CA-RF 

apresentaram um maior período de latência do que os que não consumiam um chocolate com 

esses compostos, sugerindo que o início da oxidação de LDL foi modestamente atrasado 

devido a uma maior concentração de antioxidantes no LDL (WAN et al., 2001). Outra 

hipótese é a de que flavan-3-ols aumentam a apolipoproteína A1 e diminuem a produção de 

apolipoproteína B como resultado da regulação positiva das proteínas de ligação ao elemento 

regulador do esterol e um aumento na atividade do receptor das LDL (APROTOSOAIE et al., 

2016). 

5.2 Função endotelial 

 

A disfunção endotelial é um evento precoce importante na aterogênese em indivíduos 

com fatores de risco para a aterosclerose, doença cardiovascular que precede a formação da 

placa arterial. Ela também compreende uma característica comum entre vários estados que 

levam à aterosclerose como a hipertensão, DM, hiperhomocisteinemia e tabagismo 

(VLACHOPOULOS et al., 2005). 

Algumas patologias cardiovasculares como a IC causam uma disfunção endotelial, 

através de alguns mecanismos moleculares como aumento da atividade da ECA, vias de 

transdução de sinais de receptores endoteliais prejudicados e aumento dos níveis de citocinas, 

acarretando um aumento de espécies reativas de oxigênio (EROS), neutralizando as 

propriedades vasodilatadoras do NO. Essas propriedades são o aumento da expressão da 

enzima óxido nítrico sintase (ENOS), neutralização da peroxidação lipídica e aumento da 

capacidade antioxidante (FLAMMER et al., 2012; CRICHTON, ELIAS e ALKERWI, 2016).  
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Alimentos ricos em flavonoides têm potencial para influenciar a função endotelial em 

humanos (HEISS; KELM, 2003). A partir disso, houve uma curiosidade da comunidade 

científica no que diz respeito ao papel dos flavonoides do CA nesse âmbito. Alguns estudos 

mostram que o consumo de CA teve um efeito benéfico sobre a função vascular, já que ocorre 

uma melhora nas respostas vasodilatadoras dependentes do endotélio (por exemplo, o DFM) e 

reduz a rigidez vascular (avaliada pela VPO), melhorando a função endotelial (RULL et al., 

2015). 

Um fator de grande relevância no que diz respeito à pressão arterial é a DFM (KOLI et 

al., 2015). Esta é uma função dependente do endotélio associada à liberação de NO e, 

possivelmente, de prostanoides derivados do endotélio. A diminuição da DFM parece estar 

ligada com uma série de fatores de risco cardiovascular, incentivando o desenvolvimento e 

progressão de doenças relacionadas a esse sistema (Grassi et al., 2016). Os flavonoides 

presentes no CA possuem a capacidade de melhorar a DFM, podendo resultar na modulação 

de NO (GRASSI, 2005). Além disso, esses compostos químicos, principalmente as 

epicatequinas, podem aumentar a quantidade de vasodilatadores derivados do endotélio, 

melhorando a função endotelial, a interação entre as plaquetas e o endotélio vascular, podendo 

afetar de forma benéfica a saúde cardiovascular (ENGLER et al., 2004).  

Outro parâmetro que faz parte da rotina de avaliação é a PCR. Esta proteína é 

considerada um marcador inflamatório independente que pode auxiliar na predição do risco 

cardiovascular como o risco de IAM, AVC, doença arterial periférica e morte vascular, 

independentemente de DCV já diagnosticada (RIDKER, 2001). Quanto maior seu valor, mais 

provável que esteja acontecendo um evento inflamatório no organismo. Acredita-se que o 

consumo de CA pode ter influência nesse parâmetro, estando relacionado indiretamente com 

os níveis desta proteína, diminuindo a concentração dessa proteína (DI GIUSEPPE et al., 

2008). 

Algumas hipóteses são levantadas sobre como os polifenóis do cacau modulam os 

parâmetros endoteliais. Uma dessas hipóteses é a de que eles regulam a transcrição e secreção 

de citocinas pró-inflamatórias em células mononucleares imunes de sangue periférico humano 

e macrófagos (DI RENZO et al., 2013). Alguns estudos mostraram que o CA diminuiu de 

forma significativa a reatividade de ligação do fator nuclear kβ (NF-kβ)
6
 ao DNA, através da 

inibição da ativação de NF-kβ, impedindo a degradação do inibidor de NF-kB IkBa (e assim a 

                                                           
6
 Fator nuclear kβ (NF-kβ): fator de transcrição envolvido na resposta celular a estímulos como o estresse, 

citocinas, radicais livres, oxidação de LDL e antígenos virais e bacterianos. 
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transição de NF-kβ inativo para ativo) através de ações antioxidantes. Também há uma 

influência na ligação de NF-kβ ao DNA através de interação direta com NF-kβ ativo. Esses 

mecanismos resultam em uma maior regulação de NF-kβ (KUEBLER et al., 2016).  

Também já existiram evidências de que as epicatequinas contribuem para a 

diminuição da expressão de mRNA das citocinas pró-inflamatórias IL-1b e IL-6 e a sua 

menor reatividade ao estresse. Já que NF-kB promove a expressão gênica de IL-1b e IL-6 e o 

CA possui uma influência direta, provavelmente também em reação à ativação por estresse, e 

como resultado, possui menos reatividade ao estresse (KUEBLER et al., 2016). 

Outro mecanismo tem relação ao aumento da produção de NO pelos flavonoides, 

inibindo a agregação plaquetária. O NO derivado do endotélio também neutraliza a agregação 

plaquetária no local da inflamação, exercendo assim um efeito anti-inflamatório significativo 

(MOSTOFSKY et al., 2010).  

Além das ações dos flavonoides, a teobromina também tem um papel fundamental no 

controle da função endotelial. Um dos efeitos mais pronunciados dessa metilxantina é o de 

supressão dependente de AMPc na agregação plaquetária, provavelmente através da atuação 

como inibidor de fosfodiesterase, reduzindo as respostas de prostaciclinas (RULL et al., 

2015). Além do mais, também se acredita que a teobromina pode ter propriedades 

vasodilatadoras pela inibição da fosfodiesterase, que causa diminuição das respostas 

plaquetárias (RULL et al., 2015; CRICHTON et al., 2016). Outra hipótese levantada que tem 

relação com a atividade plaquetária é que existem evidências de que o chocolate pode 

suprimir a ativação plaquetária estimulada pela epinefrina e a formação de micropartículas 

plaquetárias (DJOUSSÉ et al., 2011a). 

Apesar dessas vantagens ocasionadas pelas metilxantinas (teobromina e cafeína), estas 

também podem ocasionar alguns problemas através da ativação simpática, que aumenta a 

frequência cardíaca através do bloqueio do receptor de adenosina, o que é nocivo para 

indivíduos com DCV. Um estudo mostrou que a frequência cardíaca não foi aumentada 

quando os indivíduos consomem CA com altos teores de flavonol, mesmo tendo conteúdo 

similar de metilxantinas, indicando que os flavanóis modulam a ativação simpática 

(CRICHTON et al., 2016). Além disso, um estudo demonstrou que as taxas de pulsação mais 

elevadas em alguns indivíduos que consumiram CA provavelmente estavam relacionadas aos 

efeitos estimulantes já conhecidos das metilxantinas (CREWS JR.; HARRISON; WRIGHT, 

2008). 
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Outro importante fator na função endotelial é o sistema imune. A quantidade de 

leucócitos, de citocinas plasmáticas e de moléculas de adesão celular solúveis ou não são 

parâmetros ligados diretamente ao estado pró-inflamatório. Se estas quantidades são baixas, 

reduz-se a aderência de leucócitos e, consequentemente, ocorre uma redução da ativação do 

endotélio. Esta ativação é o estado inicial da aterosclerose e, se está reduzida, também reduz o 

risco de formação de placa aterosclerótica. A transmigração dos leucócitos através do 

endotélio também contribui para este estado (ESSER et al., 2014).  

 Um estudo notou que o consumo de CA diminuiu alguns desses fatores anteriormente 

citados, como a expressão proteica de moléculas de superfície celular de linfócitos CD62L e 

CD11b, monócitos CD62L e neutrófilos CD66b e CD11c, que estão envolvidas no 

recrutamento de leucócitos e na aderência ao endotélio durante o período inicial da 

aterosclerose. O consumo de chocolate também pode diminuir as concentrações plasmáticas 

de moléculas de adesão solúveis sICAM1 e sICAM3. Ambos os sICAM podem ser secretados 

pelo endotélio e pelos leucócitos. Níveis mais baixos dessas moléculas de adesão solúvel têm 

sido postulados como associados a menor risco de eventos cardiovasculares. Assim, valores 

mais baixos para esses fatores apontam para um estado de adesão celular menos ativado e um 

meio menos aterogênico (ESSER et al., 2014).  

A ingestão regular de CA está associada a uma melhora da DFM através da regulação 

negativa do estresse oxidativo relacionado à enzima NOX2. O CA reduz a ativação dessa 

enzima e, por sua vez a formação de isoprostanos. O nitrito sérico e o nitrato, marcadores de 

geração de NO, são significativamente aumentados na presença das substâncias do chocolate. 

Estes marcadores são inversamente correlacionados com isoprostanos urinários, sugerindo 

que a redução do estresse oxidativo favoreceu a bioatividade e/ou a biossíntese do NO 

(LOFFREDO et al., 2011). 

Além das capacidades antioxidantes diretas, os flavonoides podem influenciar a 

atividade da 5-lipoxigenase
7
 e alterar as vias de transdução de sinal através de mecanismos 

antioxidantes independentes (HERMANN et al., 2006). 

Existe também a hipótese de que certos flavonoides derivados de alimentos podem 

alterar favoravelmente a síntese de eicosanoides em seres humanos, uma vez que os 

flavonoides podem induzir efeitos específicos na atividade de enzimas que sintetizam ou 

degradam os eicosanoides. Um estudo demonstrou que o consumo de chocolate com alto teor 

de procianidinas resultou em aumento nas concentrações plasmáticas de prostaciclina, 

                                                           
7
 5-lipoxigenase: responsável por produção de leucotrienos, que são substâncias que participam do processo de 

inflamação aguda. 
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diminuição das concentrações plasmáticas de leucotrienos e diminuição da relação plasma-

leucotrieno-prostaciclina, uma medida do equilíbrio anti-inflamatório/pró-inflamatório. As 

procianidinas, em parte, medeiam os seus efeitos in vivo sobre as concentrações de 

eicosanoides, modulando a síntese de eicosanoides das células endoteliais. A atividade da 

prostaglandina-endoperóxido sintase, por exemplo, é modulada por compostos polifenólicos 

específicos. Quando presentes em concentrações fisiologicamente relevantes, os polifenois 

estimulam a atividade da prostaglandina-endoperóxido sintase purificada (SCHRAMM et al., 

2001). 

Os flavonoides também são inibidores da COX (INNES et al., 2003) e da xantina 

oxidase que, na hipóxia, aumenta a produção de EROS e radicais livres (TRICHE et al., 

2008). O CA pode aumentar o teor de prostaciclina do plasma por meio da modulação da via 

endotelial do sistema de eicosanoides de células por inibição da COX. O efeito dilatador do 

chocolate em condições de repouso (dilatação da artéria braquial, diminuição das reflexões 

das ondas) pode ser atribuído ao aumento dessas prostaciclinas, que possui efeito direto em 

células de músculo liso e em ativação de mecanismos centrais (VLACHOPOULOS et al., 

2005). 

5.3 Pressão Arterial 

 

A pressão arterial possui um papel fundamental no que diz respeito à prevenção das 

DCV. Assim como nos parâmetros anteriores, os flavonoides presentes no chocolate são os 

principais responsáveis pela ação hipotensiva (KWOK et al., 2016). As propriedades 

antioxidantes do cacau são provavelmente o que melhoram o controle da PA, central e 

perifericamente (DUARTE et al., 2016). Já foi demonstrado que uma redução de 3 mmHg na 

PA sistólica pode reduzir o risco relativo de morte por AVC em 8%, das DCV em geral em 

5% e a mortalidade por todas as causas em 4% (D'EL-REI et al., 2013).  

Vários mecanismos responsáveis pelo suposto efeito de diminuição da PA do CA 

foram descritos, mas a maioria é associada à classe dos flavan-3-ois, principalmente as 

procianidinas e as epicatequinas (FARIDI et al., 2008; MELLOR et al., 2013). Esses 

compostos exercem efeitos anti-inflamatórios notáveis no que diz respeito à diminuição da 

PA. A primeira via potencial e mais difundida seria a da vasodilatação ocasionada pelo 

aumento da síntese/concentração e biodisponibilidade de NO no leito vascular e ao redor dele 

(FRAGA et al., 2005). O NO instável reage com os grupos tiol para formar S-nitrosotiois 
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estáveis, que contribuem para a regulação da PA (TAUBERT et al., 2007). Essas propriedades 

estão ligadas a um papel mais direto desses compostos na modulação da atividade e no 

balanço expressão-ativação da eNOS (GRASSI et al., 2005; DESCH et al., 2010; TERAI et 

al., 2014; CRICHTON, ELIAS e ALKERWI, 2016), com consequente aumento da produção 

de NO. Os flavonoides também são responsáveis por inibir a atividade da nicotinamida 

adenina dinucleotídeo fosfato oxidase (NADPH oxidase endotelial), uma fonte de ânions 

superóxido (FAROUQUE et al., 2006; CURTIS et al., 2013; THEUNISSEN et al., 2013; 

CRICHTON et al., 2016) e por diminuir a atividade do sistema renina-angiotensina (sistema 

ativador da NADPH oxidase), além de um aumento na expressão de enzimas antioxidantes e a 

quantidade de fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K) (que intervém na ativação da ENOS) 

(THEUNISSEN et al., 2013). Os flavonoides do CA parecem também estar relacionados com 

a diminuição da atividade da arginase vascular, sugerindo um outro possível mecanismo para 

aumento nos níveis de NO (WEST et al., 2014). 

Existem também evidências de que os mecanismos potenciais para estes efeitos 

incluem propriedades antioxidantes dos flavonoides como a inibição da conversão do ânion 

superóxido em peroxinitrito (GRASSI et al., 2005; NANETTI et al., 2012). Esse mecanismo 

causa dilatação e relaxamento dos vasos sanguíneos e, consequentemente, diminuição da PA 

(MELLOR et al., 2013; DUARTE et al., 2016). Este relaxamento também ocasiona a redução 

de marcadores endoteliais, como a ICAM-1 e a P-selectina (MELLOR et al., 2013).  

A rigidez arterial é um marcador independente de risco, morbidade e mortalidade das 

DCV. O comprometimento endotelial ocasionado por uma menor biodisponibilidade de NO 

aumenta a rigidez e o endurecimento arterial, prejudicando a vasomotricidade e causando 

efeitos adversos na circulação central e na interação entre o ventrículo esquerdo e a aorta. 

Estes efeitos podem ser diretos, causados pela diminuição da complacência aórtica (fator 

relacionado com a dilatação das artérias de grande calibre e, consequentemente, com o 

volume que elas comportam) e indiretos, que causa aumento da pressão na aorta através de 

ondas refletidas precoces (PEREIRA et al., 2011; PEREIRA et al., 2014). As reflexões de 

onda são determinantes importantes do fluxo sanguíneo coronário e do desempenho 

cardiovascular. É importante que este fator seja avaliado e, para isso, o parâmetro da VPO 

aórtica é utilizado como padrão ouro para essa análise. A velocidade com que o pulso viaja é 

diretamente proporcional à rigidez arterial. À medida que a aorta se endurece, o VPO aumenta 

e a onda de pressão refletida atinge o coração mais cedo, causando um aumento importante da 
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pressão arterial sistólica central (PASc) e assim aumentando a pós-carga cardíaca 

(VLACHOPOULOS et al., 2005). 

Algumas intervenções demonstraram que o consumo de CA pode ter ocasionado uma 

diminuição da VPO e, consequentemente, uma menor rigidez arterial. Um provável 

mecanismo deve-se ao relaxamento das grandes artérias (afetando principalmente a VPO 

aórtica). Este efeito se dá devido a uma concentração aumentada de epicatequina plasmática, 

que aumenta os vasodilatadores derivados do endotélio e também aumenta a concentração de 

procianidinas no plasma, o que por sua vez leva ao aumento da produção de NO e de sua 

biodisponibilidade (PEREIRA et al., 2014). Este aumento na distensibilidade arterial e no 

relaxamento resulta em velocidade de onda mais lenta e, em consequência, em ondas 

refletidas mais tarde para o coração. Todos estes efeitos contribuem para uma melhor saúde 

coronariana e um menor risco de desenvolvimento de DCV (VLACHOPOULOS et al., 2005). 

Vlachopoulos et al. (2005) também propôs outro mecanismo ainda dentro deste fator 

que é o da dilatação de pequenas e médias artérias periféricas e arteríolas (afetando 

principalmente as ondas refletidas). A diminuição das reflexões de onda, nesse caso, seria 

atribuída à diminuição da quantidade de onda incidente refletida em locais periféricos e não 

ao retorno retardado dessa onda refletida. Também foi sugerido em outro estudo que a 

melhora na DFM sugere que o relaxamento vascular dependente do endotélio pode ser o 

motivo para o benefício vasomotor, refletido em menores valores de VPO (PEREIRA et al., 

2014). 

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC), que é definida como a variação dos 

batimentos cardíacos consecutivos, é um marcador da função de modulação autonômica 

cardíaca e do risco cardiovascular. Os valores mais baixos de VFC indicam maiores índices 

de mortalidade e incidência de DCV em adultos. Já em crianças e adolescentes esses valores 

indicam maiores níveis de PA e obesidade abdominal em crianças e adolescentes. O sistema 

nervoso autônomo promove a interação das vias parassimpáticas e simpáticas no que diz 

respeito ao sistema cardiovascular. As vias parassimpáticas diminuem a frequência cardíaca, a 

força de contração e a vasoconstrição (PALMEIRA et al., 2017). O consumo de uma baixa 

dose de CA desencadeou um aumento significativo na modulação parassimpática cardíaca e 

na VFC. Estes efeitos combinados podem potencialmente aumentar a expectativa de vida 

porque uma diminuição da VFC está associada ao aumento do risco cardiovascular e da 

mortalidade (DUARTE et al., 2016).  
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Um último mecanismo ainda muito discutido de redução da PA é o da inibição da 

atividade da ECA por flavanois, estimulando a produção de fatores vasodilatadores, 

ocasionando relaxamento vascular (FRAGA et al., 2005; DESCH et al., 2010; MOSTOFSKY 

et al., 2010; D'EL-REI et al., 2013; CRICHTON et al., 2016; KWOK et al., 2016). 

5.4 Glicose e insulina 

 

A glicose e a insulina são parâmetros importantíssimos no controle de DCV. Os 

indivíduos que possuem uma desregulação nesses fatores estão mais expostos a ter 

complicações relacionadas à DM, uma doença considerada pró-inflamatória e que já se sabe 

que possui influência em diversas fontes do metabolismo cardiovascular. Uma das 

complicações acarretadas pela DM é a alteração dos níveis de TG plasmáticos (ROSTAMI et 

al., 2015). Outra complicação é a de que a hiperglicemia possivelmente aumenta a produção 

de radicais livres de oxigênio. Essas espécies captam NO para produzir peroxinitrito, 

reduzindo a biodisponibilidade de NO e resultando em disfunção endotelial (MELLOR et al., 

2013). Isto suprime a vasodilatação dependente do endotélio, dificultando a circulação 

sanguínea, aumentando as reflexões de pulso de ondas e diminuindo a distensibilidade aórtica, 

além de promover resistência à insulina (FARIDI et al., 2008; GRASSI et al., 2008; GRASSI 

et al., 2012). Além disso, existem outros fatores de risco relacionados às DCV associados à 

dieta hiperglicêmica como fatores inflamatórios, glicação de proteínas, oxidação do LDL, e 

pró-coagulação e atividades antifibrinolíticas (FARIDI et al., 2008). Concentrações mais 

baixas de glicose e insulina estão associadas a um perfil de risco melhorado para DCV, 

incluindo melhora do colesterol HDL, estado oxidativo e função endotelial (FARIDI et al., 

2008).   

A resistência à insulina também é um parâmetro bastante utilizado quando se quer 

avaliar o risco de DCV, principalmente no que diz respeito à DM. Os índices Homeostasis 

Model Assessment (HOMA) têm sido amplamente utilizados para avaliar a mensuração da 

resistência insulínica e da capacidade funcional das células-β pancreáticas nos indivíduos. 

Inicialmente, os valores de HOMA são ajustados de forma que um indivíduo saudável, com 

idade inferior a 35 anos, apresente um valor de Homeostasis Model Assessment Insulin 

Resistance (HOMA1-IR) igual a 1 e uma Homeostasis Model Assessment β-Cell Function 

(HOMA1-%B) igual a 100% (VASQUES et al., 2008). Quanto mais perto desse valor, indica 

menos resistência à insulina e maior função das células β pancreática.  
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A função vascular aumentada parece ser o principal mecanismo pelo qual os polifenois 

de CA melhoram a glicose (ALMOOSAWI et al., 2010). O primeiro mecanismo, já discutido 

anteriormente, é relacionado com o aumento da produção de NO em células endoteliais 

vasculares humanas. A sensibilidade à insulina é parcialmente dependente da disponibilidade 

de NO. Já foi comprovado que o CA contém polifenóis que contribuem com valores mais 

baixos de PA através da influência no NO. Logo, acredita-se que essas substâncias possam vir 

a melhorar essa sensibilidade através do aumento de NO (ROSTAMI et al., 2015).  

Nenhum estudo ainda identificou quais substâncias são exatamente responsáveis pelo 

efeito hiperinsulinêmico presente no chocolate, mas estão na lista dos possíveis candidatos o 

ácido esteárico, cafeína, teobromina, serotonina, feniletilamina, ácidos graxos semelhantes a 

canabinoides e aminoácidos como leucina, fenilalanina e arginina (ALMOOSAWI et al., 

2012). Entretanto, in vitro, flavan-3-ois e seus metabólitos aumentaram a captação de glicose 

estimulada pela insulina em adipócitos através do aumento da expressão de transportador de 

glicose tipo 4 (GLUT-4) e da função secretora de insulina melhorada de células β-

pancreáticas (CURTIS et al., 2012). Outros mecanismos de redução da glicose vêm sendo 

propostos a partir da ação dos polifenois como influência na síntese do transportador de 

glicose tipo 1 (GLUT-1) e ativação de PI3K (ROSTAMI et al., 2015), além da diminuição e 

do atraso na digestão e absorção de carboidratos (ALMOOSAWI et al., 2010). 

6 CONCLUSÃO  

 

 A partir desses resultados, pode-se considerar que o CA possui um papel promissor 

em auxiliar a melhora da saúde cardiovascular. Este alimento se mostrou eficiente em 

controlar alguns parâmetros considerados importantíssimos para a manutenção do equilíbrio 

da saúde cardiovascular, como a PA, a glicemia, a resistência à insulina e o colesterol.  

Os benefícios citados foram atribuídos aos polifenois, principalmente flavonoides, e às 

metilxantinas, principalmente a teobromina. Devido às suas propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias, essas substâncias acabam exercendo seus benefícios nos indivíduos que as 

consomem através da alimentação.  

 Tudo isso demonstra que o CA pode auxiliar, juntamente com hábitos saudáveis, na 

prevenção das patologias cardiovasculares mais comuns como a hipertensão, a aterosclerose e 

a DM, e ainda complicações mais severas como o AVC e o IAM. 
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Entretanto, apesar de seus benefícios, os efeitos do CA foram mais pronunciados nos 

estágios iniciais ou intermediários das patologias, não beneficiando pacientes em fases mais 

avançadas das doenças. Portanto, conclui-se que o CA possui papel profilático na manutenção 

da saúde cardiovascular, quando consumido em doses diárias (6,0 a 105,0g) e associado a 

hábitos saudáveis. 
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