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RESUMO  

Doenças arteriais coronarianas vêm cobrando um alto custo financeiro e social no 
ocidente nas últimas décadas, ceifando milhares de vidas e mutilando outros 
milhares. Transformando nossa sociedade e remodelando nossos hábitos 
alimentares. Uma dieta baseada em alimentos integrais tem a capacidade de nutrir e 
reestruturar o endotélio, ainda diminuindo a carga de radicais livres no organismo 
humano. Radicais livres estes que são os causadores da oxidação celular a principal 
causa do envelhecimento tecidual, auxiliando diretamente na arteriosclerose e 
aterosclerose. Minerais, enzimas, flavonoides e fibras são fundamentais ao 
funcionamento e homeostase do organismo, mantendo a elasticidade e bom 
funcionamento das células endoteliais. O envelhecimento precoce do organismo 
pode ser estabilizado retirando fatores agressores e ingerindo alimentos ricos em 
nutrientes e antioxidantes, diminuindo a ingesta de calorias vazias estas que 
aumentam a oxidação celular e inflamação sistêmica. Arteriogeneses o aumento do 
calibre e novos vasos sanguíneos já existentes são otimizados por uma alimentação 
progressiva em uma dieta de baixo índice glicêmico e alto valor nutritivo. 
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prevention and reversion of coronary artery disease. 2018 ,32 folhas. Trabalho 
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ABSTRAT  

Coronary artery diseases have claimed a high financial and social cost in the West in 
recent decades, cutting thousands of lives and mutilating thousands. Transforming 
our society and reshaping our eating habits. A diet based on whole foods has the 
ability to nourish and restructure the endothelium, while still reducing the burden of 
free radicals in the human body. Free radicals that are the cause of cellular oxidation 
the main cause of tissue aging directly assisting arteriosclerosis and atherosclerosis. 
Minerals, enzymes, flavonoids and fibers are fundamental to the functioning and 
homeostasis of the organism, maintaining the elasticity and proper functioning of the 
endothelial cells. Early aging of the body can be stabilized by removing aggressive 
factors and ingesting foods rich in nutrients and antioxidants, reducing the intake of 
empty calories which increase cellular oxidation and systemic inflammation. 
Arteriogeneses increase caliber and new existing blood vessels are optimized by a 
progressive diet in a low glycemic index diet and high nutritional value. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que a doença arterial coronariana e causada pela disfunção do 

sistema cardiovascular como um todo, desde ao estresse oxidativo celular e o 

acumulo de colesterol levando a lesões endoteliais. 

 

 A literatura mais recente traz uma luz as reais causas das doenças arteriais, 

mostrando que o endotélio tem a capacidade de reversão da aterosclerose e 

arteriosclerose, com o auxílio de uma dieta baseada em plantas integrais.  

 

Compreende-se que a retirada dos fatores agressores como óleos refinados 

e proteína animal e aumentando a ingestão de alimentos ricos em antioxidantes e 

nutrientes bioativos tem a capacidade de reversão da doença arterial coronariana.     

 

Será doenças crônicas irreversíveis ou um equívoco da cultura médica atual 

em medicar tratando os sintomas e não as causas das doenças? Até onde e 

possível à estabilização e reversão de uma doença crônica com ações simples e 

com baixo custo à população em geral. 

 

O envelhecimento endotelial e uma função orgânica iniciada na própria 

homeostase do metabolismo humano, já que a oxidação ocorre no trifosfato de 

adenosina (ATP) mitocondrial, levando a geração de radicais livres.  O desequilíbrio 

nutricional pela falta da ingesta de antioxidantes e fatores agressores causa o 

envelhecimento do organismo iniciando uma cascata de inflamação sistêmica.  

 

Estudo tem como evidenciar os efeitos de uma dieta com alimentação 

baseada em plantas e os efeitos de macronutrientes, micronutrientes e bioativos no 

endotélio.   A evidenciação de alimentos que causam doenças coronarianas e os 

efeitos preventivos da não ingesta de uma dieta pobre em nutrientes e ricas em 

calorias. 

 

Analisa-se que os fatores genéticos não são identificados como sendo 

determinantes nas doenças arteriais, mais sim os fatores epigenéticos que se torna 

crucial no desenvolvimento de doenças crônicas em geral. 
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Estudo baseado em revisão bibliográfica de livros e artigos recentes de 

autores renomados em suas áreas como Dr Caldwell B Esselstyn Jr, cirurgião e 

pesquisador autor do Prevent and Reverse Heart Disease, fisiologista da Cleveland 

Clinic, Dr T Colin Campbell autor de The China Study, professor da Cornell 

University e autor de mais de 300 (trezentos) artigos de revisões cientificas. 
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2. EVIDENCIAR O EFEITO DE MACRONUTRIENTES, MICRONUTRIENTES E 

BIOATIVOS NO ENDOTELIO. 

 

Segundo estudos mais recentes o endotélio sofre agressões constantes e 

consecutivas, este não tendo o tempo de regeneração e reestruturação do tecido 

celular desencadeia assim uma inflamação sistêmica auxiliando na progressão de 

doenças arteriais coronarianas. 

 

O ritmo de vida acelerado junto a maus hábitos alimentares da cultura ocidental é o 

causador das doenças crônicas que mais levam a óbito no mundo, como 

hipertensão e doenças cardíacas (RIBEIRO, et., al 2012). Sob a luz de novas 

pesquisas até onde doenças crônicas não eram reversíveis, pacientes crônicos hoje 

tem uma resposta rápida e eficaz. 

 

O desequilíbrio de uma dieta pobre e agressões diárias levam a sobrecarga do 

sistema cardíaco por um todo, tanto musculo cardíaco veias e artérias são 

comprometidas levando ao colapso sistêmico das funções circulatórias (FUHRMAN, 

2016). 

 

A ingestão excessiva de calorias contribui para o estresse oxidativo celular, quanto 

mais alta a ingesta calórica mais combustão intracelular ocorrerá. A formação de 

Radicais Livres (RL) e fisiológico do organismo humano sendo liberado este pela 

produção do Trifosfato de Adenosina (ATP) pelo metabolismo mitocondrial.  

 

 Radicais livres são átomos, moléculas ou íons que possui um ou mais elétrons não 

pareados em sua orbita que para sua estabilização ele tende a liberar um elétron a 

qualquer substância a sua volta, como uma célula ou tecido, exercendo assim uma 

capacidade de oxidação.  

 

Vegetais como os crucíferos, repolho, acelga, couve e brócolis já são conhecidos 

como alimentos anticancerígenos e extremamente potentes como antioxidantes 

endoteliais. Segundo o ANDI Score Verduras verdes tem um alto índice de 

nutrientes e com um baixo índice calórico, diminuindo assim o estresse oxidativo 

celular. 
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 Tendo estes uma significante contribuição ao não desenvolvimento e proteção de 

doenças cardiovasculares, já que estes compostos diminuem a inflamação e rigidez 

das células endoteliais sistemicamente (FUHRMAN, 2016).  

 

Ainda segundo FUHMAN, 2016 a ação antioxidante ativada pela saliva em contato a 

compostos enzimáticos vegetais como o glucosinulato encontrado em vegetais ricos 

em clorofila, formam os isoticionatos (ITC). O ITC por sua vez e um sinal para a 

produção de antioxidantes pelo organismo humano ativando a produção pela 

proteína Nrf2.  

 

A Nrf2 tem um papel importante no aumento ou diminuição da expressão de certos 

genes sendo um interruptor no sistema protetivo celular, por mecanismo de indução 

celular, os vegetais têm o papel fundamental na proteção contra o envelhecimento 

celular (Shaw LJ, Merz CN, Pepine CJ,2016). 

 

Uma vez ativado a proteína Nrf2 ocorre à supressão de adesão a moléculas nocivas 

ao endotélio, protegendo a superfície celular de inflamações com a prevenção a 

formação de placas arterioscleróticas e o envelhecimento do sistema cardiovascular 

(Chomistek AK, Chiuve SE, Eliasse AH, 2015). Deve se lembrar de que muitas 

reações químicas que ocorrem em nossa boca podem ser decomposta pelo 

cozimento de certos vegetais levando estes a desativação de seus princípios ativos, 

como a myrosiase um composto encontrado na membrana celular vegetal. 

 

A Nrf2 pode ser ativada por compostos como a antocianina, (encontrada em cerejas 

e framboesas em geral), epigalotequina galato (composto abundante no chá verde) 

e resveratrol bioquímicos encontrados em uvas e amendoins (Fuhrman J, Sarter B, 

Glaser D.2010). 

 

 

A sociedade contemporânea com alimentos pobres em nutrientes e ricos em calorias 

vazias desencadeou uma inflamação sistêmica em proporções como nunca vista na 

cultura do homem. A Carga Glicêmica (CG) de um alimento industrializado e 

processado tem a absorção quase que imediata enquanto alimentos integrais podem 
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levar horas a ser absorvida e não aumentam significativamente o Índice Glicêmico 

(IG), (ESSELSTYN,2007). 

 

Alimentos pobres em fibras com alta CG e IG levam a uma cascata de inflamação e 

oxidação endotelial levando a sua fadiga e comprometimento do bom fluxo 

sanguíneo assim aumentando o esforço cardíaco. Antioxidantes são qualquer 

substância que em pequena quantidade comparada a substratos oxidativo tendem a 

retardar ou paralisar o estresse oxidativo de um substrato. 

 

Melatonina, zinco, vitamina C, vitamina E, cobre, manganês e superóxido dismutase 

são alguns dos inúmeros antioxidantes encontrados em alimentos integrais, que 

muitas das vezes são perdidos ou decompostos no processo de refino ou 

aquecimento dos produtos industrializados.  

 

A maior característica visual das plantas são suas variedades de cores entre tons de 

verde, vermelho, amarelo e roxo cada qual formado por variados tipos de químicos, 

enzimas e carotenoides diferentes. 

 

Existem mais de 100 (Cem) tipos diferentes de carotenoides tendo como os mais 

conhecidos o betacaroteno, licopeno e a criptoxantina. O principal papel destes 

compostos e a atividade anti-oxidativa celular, desativando o oxigênio singleto 

(HYMAN,2007).  

 

Os carotenoides são de uma família de mais de 600 (seiscentos) fitos químicos que 

protegem os tecidos do dano oxidativo, tendo ação sistêmica ao organismo, o baixo 

nível deste composto está relacionado com a morte cardíaca e envelhecimento 

tecidual. 

 

Os flavonoides são encontrados nos pigmentos das plantas tanto em frutas e flores, 

quanto mais colorida e radiante a cor mais e o concentrado destes princípios no 

vegetal. Não apenas sendo antioxidantes os flavonoides têm inúmeras funções em 

nosso organismo sendo desintoxicam-te, inibição de novas células cancerígenas e 

antiflamatório. O consumo de altas quantidades de flavonoides diminui o risco de 
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45% em doenças cardíacas pela sua ação protetiva endotelial (Huxley RR, Neil 

HA.2012). 

 

O licopeno em apenas 2 (duas) semanas segundo estudo mostra uma reabilitação 

das funções elásticas do endotélio regularizando a pressão arterial dos participantes 

de estudo, pela sua ação antiflamatório e antioxidante diminuindo o estresse 

oxidativo das células endoteliais (Xaplateris P, Vlachopoulos C, Pietri P;2012). 

 

 ANDI score marca a densidade de nutrientes em um determinado alimento, sendo 

relativamente importante esta informação já que a densidade de nutriente em seu 

tecido corporal e correlacionado com a quantidade ingerida como e mostrado no 

quadro seguinte.  

 

  

QUADRO 1 - ANDI Score Guia Alimentar 

Couve                                                            
1000 

Cebola                                                             
109 

Mostarda                                                      
1000 

Ameixa                                                            
106 

Agrião                                                            
1000 

Linhaça                                                            
103 

Acelga                                                              
895 

Laranja                                                              
98 

Espinafre                                                         
707 

Pepino                                                               
87 

Rúcula                                                             
604 

Chia                                                                    
77 

Brócolis                                                           
350 

Pêssego                                                             
75 

Couve de Bruxelas                                        
490 

Gergelim                                                           
74 

Cenoura                                                          
458 

Lentilha                                                             
72 

Couve Flor                                                      
340 

Melancia                                                           
71 

Abobora                                                          
249 

Kiwi                                                                    
61 

Cogumelos                                                      
238 

Semente de girassol                                       
64                      

Tomates                                                          
186 

Ervilha                                                                
63 

Morangos                                                       Feijão preto                                                      
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171 61 

Zucchini                                                           
164 

Figos                                                                   
56 

Batata doce                                                    
181 

Grão de bico                                                     
55 

Alface                                                              
127 

Lombo de porco                                              
24 

Grapes                                                             
119 

Pizza                                                                   
12 

Romã                                                               
119 

Arroz branco                                                      
8 

Alho                                                                 
118 

Cola ( refrigerante)                                           
1 

FONTE: FUHRMAN (2016, p.33) 

 

A dieta baseada em plantas é densa em nutrientes e de baixo Índice Calórico (ID) 

proporcionando um IG adequado as necessidades humanas, sem desencadear uma 

alta oxidação celular. Controlando o IGF-1 (Fator de Crescimento da Insulina) que 

auxilia na aceleração do envelhecimento e proliferação de células cancerígenas 

(FUHRMAN, 2016). 

 

Ainda segundo o autor FUHRMAN,2016 o consumo de farinha branca em produtos 

refinados como biscoitos e bolos não tem valor nutricional e impossibilita o controle 

de um índice glicêmico saudável já que estes alimentos não possui um nível 

satisfatório de fibras, carboidratos de digestão lenta e micronutrientes. 

 

Hipertensão tem um alto risco no desenvolvimento de falência renal, acidente 

vascular cerebral e doenças cardíacas sendo chamada de ``matadora silenciosa´´ 

cerca de 95% da população com a doença tem o tipo essencial, isto quer dizer que 

ela não está relacionada com problemas secundários, mais com um câncer ou 

fatores renais. 

 

A proteção por uma dieta baseada em plantas e fundamentada na produção do 

oxido nítrico, este composto e formado pela L_argenina um amino ácido encontrado 

em inúmeros tipos e variedades de plantas diferentes, como feijões, soja e nozes 

tem a capacidade de relaxar os vasos sanguíneos, previne formação de placas 

vasculares e tem papel fundamental no controle de placas já formadas no endotélio 

(Esselstyn JR. 2006).  



 20 

 

 

 

 

 

ILUSTRAÇÂO 1 – Ação do oxido nítrico no endotélio  

 

FONTE: Cortesia de, Prevent and Reverse Heart Disease (2016)  
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3. EVIDENCIAR ALIMENTOS QUE CAUSAM DOENÇAS CORONARIANAS. 

 

Produtos que usam grãos refinados como pão francês, macarrão, arroz branco são 

alimentos que os grãos passam por um processo de secagem e refinarem ocorrendo 

a perca do valor nutricional se tornando alimentos pobres em fibras, minerais e 

enzimas bioativas. 

 

Alimentos refinados com baixo índice de fibra em sua constituição são absorvidos 

rapidamente pelo organismo se convertendo em açúcar no sangue aumentando o 

índice glicêmico auxiliando no ganho de peso e acelerando a oxidação celular. 

 

Carboidratos refinados e com baixo índice de fibras são convertidos em açúcar 

simples entrando na corrente sanguínea da mesma forma do consumo de uma 

colher de açúcar, historicamente um alto índice glicêmico e promotor de doenças 

cardíacas e cânceres.  

 

Da mesma forma que carboidratos simples são absorvidos rapidamente elevando o 

nível glicêmico gorduras animais e óleos são absorvidos rapidamente diferentemente 

de sementes, estas podendo levar horas para ser processadas pelo organismo. 

 

 O aumento do índice glicêmico auxilia no armazenamento calórico pelo organismo 

levando o mesmo ao aumento do tecido adiposo, este sendo o primeiro sinal de uma 

inflamação sistêmica. FUHRMAN, 2016 

 

 Segundo MIRRAHIMI A; ET AL 2011, O aumento de glicose na corrente sanguínea 

e responsável pela escalada dos níveis de triglicérides, colesterol e proteína c-

reativa sendo responsável pela produção de citocinas, estas que aumentam os 

riscos cardiovasculares. 

 

Alimentos com calorias vazias, com alto nível energético como açúcar processado, 

xarope de milho e mel, pizza, pães, bolos, macarrão e arroz branco não possui 

fibras, vitaminas e minerais sendo alimentos extremamente pobres em valor 

nutricional e ricos em calorias vazias. 
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Refeições não saudáveis baseada em alimentos processados pobre em nutrientes e 

ricos em calorias vazias, cada vez mais e regular na dieta da população em geral 

pelo ritmo de vida ou mesmo pelo sabor apelativo carregado de aromatizantes.  

 

O processamento do grão de trigo remove minerais, fito estrogênios, compostos 

fenólicos, fitos químicos, lignanas (polifenóis), ácido fítico, vitamina E uma infinidade 

de micronutrientes essenciais para o funcionamento endotelial, tanto em sua função 

quanto sua proteção. 

 

Alimentos produzidos com grãos refinados como biscoitos, chips, pretzels 

submetidos em altas temperaturas produzem altas doses de acrilamida um 

composto altamente tóxico produzido a partir do aquecimento do carboidrato.  

 

Seguindo a vértice contraria vegetais cozidos em água ou vapor não formam estes 

compostos mais carboidratos simples como o macarrão cozido em água também 

produz substancias tóxicas. 

 

Fator de cescimento semelhante a insulina (IGF-1) e um hormonio humano que na 

formação fetal e infantil tem papel fundamental no crescimento e desenvolvimento 

da criança,mais o aumento do IGF-1 na vida adulta e preocupante.  

 

Dietas com alto nível de consumo de proteína animal tem a capacidade de promover 

doenças cardíacas elevando os níveis de IGF-1 e todos os produtos de origem 

animal como o leite, ovos, aves e peixes. 

 

Este hormonio tem a capacidade de promover a replicação e envelhecimento celular 

desencadeando a angiogenesis e cancer pelo crescimento descontrolado de novos 

vasos sanguineos e o envelhecimento tecidual. 

 

Dietas com alto nivel de proteina animal promove não apenas doenças cárdiacas 

mais também o cancer, um IGF-1 alto estimula a mitose (divisão celular) e inibe a 

apoptose (proceso de morte celular natural). CANDORE G.2006 
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Segundo CULVER AL, 2012 altos niveis de IGF-1 e baixos neveis de moleculas 

antioxidantes resulta em um alto nivel de extresse oxidativo desencadeando 

doenças arteriais e coronarianas ao nivel sistemico do organismo.  

 

Segundo o mesmo estudo sete onças semanais para a mulher e 10 onças semanais 

para o homem (cada onça equivale a 28,349523125 gramas), o risco é aumento da 

produção de IGF-1. 

 

Alimentos proibidos na dieta nutritariana são catalogados em cinco grupos, animais, 

laticínios, óleos, grãos refinados e nozes. 

 

 QUADRO 2 – Alimentos proibidos na dieta nutritariana. 

Animais Aves, peixes, gado e ovos. 

Laticínios  Manteiga, queijo, sorvete, iogurte, requeijão e leite. 

Óleos Todos incluindo azeite extra virgem de oliva e canola. 

Grãos 

refinados  

Todo grão refinado e seus produtos como pães, bolos, biscoitos e 

macarrão. 

Nozes Pecã, castanha de caju, castanha do Pará e avelã. 

FONTE: Prevent and Reverse Heart Disease (2016) 

 

Alimentos como pães, bolos, macarrão e arroz branco aumenta o índice glicêmico 

auxiliando o estresse oxidativo celular causando lesões endoteliais e 

envelhecimento celular. 

 

Aumentando o peso corporal elevando os riscos de doenças metabólicas como a 

diabetes mellitus que é um fator agravante em doenças cardiovasculares, quanto 

maior o sobrepeso mais resistência à insulina e adquirida pelo corpo. 

 

Alimentos têm três constituintes: gorduras, carboidratos e proteínas cada grama de 

gordura tem nove calorias enquanto a grama de carboidrato possui quatro sendo 

então óleos e gorduras alimentos que auxiliam no aumento do índice glicêmico.  
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Gorduras e óleos refinados tem a capacidade de aumento de peso corpóreo 

auxiliando na inflamação sistêmica do organismo desencadeando doenças crônicas 

e degenerativas como a hipertensão e doenças coronarianas. ORNISH, 1990 
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4. EVIDENCIAR EFEITOS PREVENTIVOS E REVERSÍVEIS DE DOENÇAS 

CORONARIANAS COM UMA DIETA BASEADO EM ALIMENTOS 

INTEGRAIS. 

 

A ingesta de alimentos vegetal integral baseado em uma dieta nutritariana isto quer 

dizer, um alto índice de nutrientes por caloria ingerida tem a função de diminuir a 

oxidação e envelhecimento celular. 

 

Carboidratos complexos como encontrados em frutas, verduras, grãos e legumes em 

sua forma natural possuem um alto nível de substancias antioxidantes e protetoras 

do endotélio e o corpo em geral. 

 

Diminuído o índice glicêmico e a queima excessiva de calorias levando a uma  

diminuição da cascata de oxidação pela liberação de radicais livres na corrente 

sanguínea. Uma vez que a ingesta de alimentos integrais ricos em fibras e nutrientes 

tem uma absorção lenta no organismo gerando um baixo índice glicêmico.  

 

Um baixo índice glicêmico relacionado pelo consumo de alimentos integrais estimula 

uma baixa produção de insulina pelo pâncreas, diminuindo a absorção de calorias 

pelas células adiposas.  

 

Segundo ORNISH DEAN (1990) a insulina estimula o fígado a produzir a enzima 

HMG-COA redutase que faz o fígado liberar mais colesterol este auxiliando na 

produção de células espumosas no endotélio.  

 

Segundo o autor evidenciasse que uma alimentação natural sem produtos animais e 

industrializados como a dieta do mediterrâneo que e basicamente vegetais e um 

consumo baixo de proteína animal tem a capacidade de nutrir sem sobrecarregar o 

organismo com as escorrias de alimentos industrializados e animais. 

 

Uma dieta nutritariana com alto índice de nutriente e baixo índice de calorias vazias 

tem a capacidade de controlar o envelhecimento endotelial e ao mesmo tempo 

diminuir o prejuízo do consumo de alimentos hipercalóricos sem fatores nutricionais. 
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A arteriogeneses e o crescimento de um novo sistema de artérias colaterais a partir 

de um sistema vascular já existente ocorrendo também o alargamento do calibre das 

artérias pré-existentes já comprometidos por placas ateromatosas em individuo 

adulto quando o tecido não e oxigenado adequadamente.  

 

 Segundo M. Heil et al (2006) o aumento da pressão intravascular envia um sinal 

celular para a ativação do processo de arteriogeneses  iniciando um processo de 

compensação e reestruturação suprindo a demanda de oxigênio do organismo. 

 

Para que a arteriogeneses ocorra o corpo tem que estar suprido de oxido nítrico 

enzimas e um sistema favorável para o desenvolvimento celular, e necessário à 

retirada dos fatores agressores que levou a formação da aterosclerose, 

arteriosclerose e placas ateromatosas. 

 

Uma alimentação baseada em plantas tem um papel fundamental no controle 

glicêmico, produção de oxido nítrico e diminuição do nível total de colesterol, 

segundo o mesmo autor supracitado o baixo consumo de produtos animais e 

industrializados fluidifica o sangue já que o colesterol sanguíneo e o fator mais 

agravante na viscosidade sanguínea diminuindo a resistência intravascular 

diminuindo o esforço do musculo cardíaco. 

 

Uma vez um baixo nível de colesterol sanguíneo mais irrigado o tecido será e quanto 

maior o acumulo de colesterol circulante maior as lesões endoteliais sendo ativado o 

sistema imunológico com as células T iniciando o processo protetivo do organismo. 
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ILUSTRAÇÂO 2 – Restauração do fluxo sanguíneo do miocárdio. 

 

FONTE: Cortesia de, Prevent and Reverse Heart Disease (2016) 
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ILUSTRAÇÂO 3 – Reversão da doença arterial coronariana. 

 

FONTE: Cortesia de, Prevent and Reverse Heart Disease  

(2016) Angiograma coronário revelou artéria descendente esquerda 

 posterior (A) seguindo uma dieta baseada em nutrição e baixo uso 

 de medicação e consumo de colesterol zero em 32 meses a  

artéria reinicia sua normal arquitetura (B). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o objetivo de elucidar uma das doenças crônicas que mais levam a óbito no 

ocidente, foi analisado como a agressão causada por uma dieta rica em calorias 

vazias e alimentos animais como carne, laticínio, ovos auxiliam na agressão das 

células endoteliais levando  a fadiga da túnica intima e a uma sequência de eventos 

prejudiciais a homeostase do sistema venoso e cardíaco. 

 

Uma dieta baseada em plantas além de manter distante substancias nocivas ao 

nosso organismo tem a capacidade de combater o envelhecimento precoce celular 

auxiliando em um controle glicêmico e redução da produção de IGF-1 a níveis 

normais no organismo. 

 

Antioxidantes, micronutrientes, macronutrientes, enzimas bioativas e uma serie de 

flavonoides tem a capacidade de aumentar a produção do oxido nítrico, principal 

protetor do tecido endotelial formando uma proteção antiaderente contra o acumulo 

de colesterol na superfície celular. 

 

 Base fundamentada e consistente de autores renomados em suas respectivas 

áreas deixa claro a eficácia no controle, estabilização e reversão das doenças 

coronarianas pelo conjunto de ingesta de alimentos vegetais e o não uso de uma 

dieta agressiva que libere inúmeros agentes nocivos ao organismo.  
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ANEXOS 

 

A- E mail referente a pedido de uso das imagens. 
 

Pergunta: 
 
On Mar 19, 2018, at 2:35 PM, Leonardo frieiro priskaaraujo@hotmail.com wrote: 
 
 Good afternoon Caldwell B. Esselstyn Jr. 
 
Firstly, I'm sorry for the agreement of my English, I'm a nursing student and I'm 
finished my course and I start the conclusion article. 
 
I was amazed to see your researches and at the same time disappointed as such 
important works, seem to have no importance for the academic world! 
 
I would like to have the authorization to include figures 1 and 2 of the article, A way to 
reverse CAD? 
 
Thank you in advance for your attention and inspiration in carrying the truth! 
 
Att 
 
Leonardo Frieiro 
 
Resposta: 
 
De: Ann Crile Esselstyn <aesselstyn@aol.com> 
Enviado: segunda-feira, 19 de março de 2018 19:24:38 
Para: Leonardo frieiro 
Assunto: Re: Nursing student, Brazil  
  
Leonardo,  
 
Thank you for your enthusiastic email.  My husband would be pleased to have you 
use figures 1 and 2 with appropriate attribution.   
 
Ann Crile Esselstyn 
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