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L’IMPACTE DE LA DIETA EN LA SALUT
Avanços recents en epidemiologia nutricional

raul Zamora-ros i carlos alberto gonZáleZraul Zamora-ros i carlos alberto gonZáleZ

En l’actualitat, l’epidemiologia nutricional estudia les relacions entre l’alimentació i les malalties. 
Per a avaluar aquestes connexions, és essencial poder estimar de manera precisa l’exposició nu-
tricional. Els qüestionaris d’alimentació tradicionals es complementen amb l’ús de biomarcadors 
nutricionals. Per a avançar en aquesta disciplina seran necessàries noves metodologies, inclo-
ent-hi l’ús d’avaluacions dietètiques, la metabolòmica per a augmentar la quantitat i qualitat dels 
biomarcadors de què disposem i els enfocaments estadístics per a combinar totes dues tècni-
ques. En aquest article de revisió s’han seleccionat cinc dels avanços més rellevants en aquest 
camp, com a exemple de la importància dels factors alimentaris en la prevenció de malalties no 
transmissibles. En última instància, els experts en salut pública han de traduir aquests coneixe-
ments teòrics en recomanacions dietètiques per a la població general.

Paraules clau: epidemiologia nutricional, fruites i verdures, carn roja i processada, begudes ensu-
crades, dieta mediterrània.

 ■ INTRODUCCIÓ

L’epidemiologia nutricional és l’estudi de la salut hu-
mana en relació amb la nutrició. Al principi, es consi-
derava una petita subdisciplina de l’epidemiologia, però 
des de fa algunes dècades s’ha convertit en una branca 
amb una gran importància per a la salut pública. La seua 
funció històrica era identificar nu-
trients essencials amb la finalitat de 
prevenir deficiències nutricionals. 
Avui dia el seu propòsit és investi-
gar la relació entre l’alimentació (el 
patró dietètic, els aliments i els nu-
trients) i les malalties. Finalment, la 
nutrició per a la salut pública posa 
en pràctica aquest coneixement i 
l’utilitza per a prevenir, principal-
ment, les malalties cròniques i aug-
mentar l’esperança i la qualitat de 
vida (Boeing, 2013).

Els principals pilars de l’epi-
demiologia nutricional són l’estimació de l’exposició 
dietètica i nutricional i el modelatge estadístic de la re-
lació entre alimentació i malalties (Boeing, 2013). Per 
a avaluar l’exposició dietètica s’han utilitzat mètodes 
tradicionals d’avaluació dietètica com els qüestionaris 

de freqüència de consum d’aliments (CFCA), els re-
cordatoris de 24 hores (24hR) i els diaris dietètics. Els 
CFCA són el mètode més comú en estudis epidemio-
lògics de gran abast que tracten d’avaluar l’exposició 
dietètica a llarg termini perquè són simples, ràpids 
i econòmics; però són menys precisos i fiables que 

altres mètodes, com els registres 
d’aliments. No obstant això, totes 
les dades dietètiques obtingudes 
del pacient solen estar subjectes a 
errors aleatoris i sistemàtics durant 
el procés d’avaluació dietètica. Els 
errors aleatoris (com per exemple, 
que un individu ometa o exagere 
informació de manera aleatòria) 
disminueixen la precisió i provo-
quen una pèrdua de potència esta-
dística. D’altra banda, els errors 
sistemàtics (com el fet que un grup 
de gent, per exemple les persones 

amb obesitat, sol ometre informació de manera habi-
tual) redueixen la precisió i generen un biaix respecte 
als riscos relatius. En combinació, sol prevaldre la va-
riació aleatòria, però, així i tot, es produeix una atenua-
ció general de l’estimació del risc relatiu. Recentment, 

«L’epidemiologia nutricional 
és una disciplina científica 

que ha crescut molt 
en les últimes dècades, 

i el seu paper és essencial 
per a desentranyar la relació 

entre dieta i malaltia»
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s’han desenvolupat tecnologies innova-
dores per a millorar, principalment, les 
avaluacions autoinformades, com la re-
copilació de múltiples 24hR i registres 
d’aliments i tecnologies basades en la 
computació i el monitoratge (Illner et 
al., 2012).

Per a analitzar l’exposició nutricional 
es requereix un mètode d’avaluació die-
tètica i una taula o base de dades sobre 
la composició dels aliments. Els errors 
aleatoris i sistemàtics també són pro-
bables en les dades de composició dels 
aliments. La variabilitat real del contin-
gut de nutrients dels aliments provoca 
errors aleatoris, mentre que les dades 
esbiaixades sobre la composició dels 
aliments, degudes, per exemple, a l’ús 
d’un mètode analític incorrecte, provo-
quen errors sistemàtics. En els últims 
anys s’han aconseguit avanços significa-
tius en la disciplina per a evitar aquests 
problemes, i ara tenim bases de dades 
més exhaustives sobre la composició 
dels aliments i que en descriuen cada vegada més un 
major nombre (incloent-hi, per exemple, nous productes, 
aliments menys habituals, diferents varietats i mètodes 
de preparació), més quantitat de nutrients i compostos 
(aminoàcids, àcids grassos individuals, polifenols, con-
taminants, etc.), i que inclouen dades de països i regions 
concretes (com les bases de dades de països africans, 
llatinoamericans o asiàtics).

Així mateix, els biomarcadors nutricionals són un 
mètode alternatiu per a avaluar la ingesta alimentà-
ria. Presenten diversos avantatges en comparació amb 
els qüestionaris dietètics, com ara que són en general 
més precisos, objectius i també tenen en compte la 
biodisponibilitat (Potischman, 2003). Encara que els 
enfocaments tradicionals continuen proporcionant 
informació valuosa respecte a les causes de malalties 
cròniques, les noves tecnologies seran essencials per a 
maximitzar l’impacte de l’epidemiologia nutricional 
en el futur. Avui dia, la metabolòmica s’està convertint 
en la tecnologia de referència per a avaluar múltiples 
biomarcadors de manera simultània (Ulaszewska et al., 
2019). Per exemple, un estudi recent ha descobert la 
petjada metabòlica d’ajustar-se a la dieta mediterrània, 
utilitzant metabolòmica dirigida a partir de 67 metabò-
lits. Aquesta dieta es va associar amb un menor risc de 
malalties cardiovasculars en l’estudi PREDIMED i en 
els estudis de la salut de les infermeres I i II als Estats 
Units, així com en l’Estudi de Seguiment dels Professio-
nals de la Salut (Li et al., 2020).

Igualment, els avanços en modelatge es-
tadístic (calibratge i anàlisi de la mediació) 
també són bàsics per a integrar i explorar 
exhaustivament les relacions entre factors 
dietètics, biomarcadors i estat de salut (Bran-
dolini-Bunlon et al., 2019; Shaw et al., 2018). 
A més, necessitem nous enfocaments estadís-
tics per tal de combinar les dades dietètiques 
i els biomarcadors nutricionals. Actualment 
s’han proposat sobretot dos mètodes: el cali-
bratge i les tríades (Gormley, Bai i Brennan, 
2020). També s’ha utilitzat el mètode de Howe. 
Es tracta d’una tècnica simple en la qual es 
clas sifica els participants de menor a major 
valor sobre la base de la seua ingesta dietètica 
i nivell de biomarcadors, i se sumen els dos 
valors per a obtenir una puntuació contínua que es puga 
convertir en quantils (Freedman et al., 2010).

En aquest article presentem cinc estudis essencials 
que han contribuït enormement a l’epidemiologia nu-
tricional actual i que esperem que servisquen com a 
exemples de l’impacte i els avanços en aquest camp en 
l’últim lustre.

Un consum elevat de fruites i verdures és una de les 
recomanacions més habituals per a portar una dieta 
saludable que reduïsca el risc de càncer i afeccions 
cardiovasculars, dues de les malalties cròniques més 
comunes al món.
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 ■ EFECTES GLOBALS DELS RISCOS 
DIETÈTICS EN LA SALUT

L’estudi Global Burden of Disease de 2017 (GBD 2017 
Diet Collaborators, 2019) és l’informe més ampli i re-
cent que tracta d’avaluar el consum de quinze aliments i 
nutrients principals en 195 països i quantificar l’impacte 
del seu consum en la incidència de malalties no trans-
missibles. L’estudi recull dades de múltiples fonts sobre 
la ingesta en adults entre 1990 i 2016. Quant a les asso-
ciacions amb malalties, es van utilitzar els metaanalítics 
dels estudis observacionals prospectius publicats per a 
estimar els riscos de mortalitat i morbiditat. 

A tot el món, en 2017, els factors dietètics van pro-
vocar 11 milions de morts, la qual cosa representa el 
22 % de les morts en adults i 255 milions d’anys de 
vida ajustats per discapacitat (AVAD),1 un 15 % dels 
AVAD. Les malalties cardiovasculars van ser la princi-
pal causa de mortalitat (10 milions de morts) i AVAD 

1  Indicador que quantifica els anys de vida sana i plena que potencialment es 
perden a causa de les seqüeles discapacitants produïdes per malaltia.

relacionats amb la dieta (207 milions), seguides pel 
càncer (913.090 morts i 20 milions d’AVAD) i per la 
diabetis tipus 2 (338.714 morts i 24 milions d’AVAD). 
En molts països, els principals factors de risc relacionats 
amb l’alimentació eren un consum desmesurat de sodi 
(3 milions de morts i 70 milions d’AVAD) així com una 
escassa ingesta de cereals integrals (3 milions de morts 
i 82 milions d’AVAD) i fruita (2 milions de morts i 65 
milions d’AVAD). Més de la meitat de les morts i dues 
terceres parts dels AVAD relacionats amb la dieta esta-
ven vinculats amb aquests tres factors dietètics i n’hi 
havia un major pes en els entorns amb menys recursos. 
L’estudi va arribar a la conclusió que aquest descobri-
ment posa en relleu la necessitat urgent de realitzar un 
esforç global coordinat per a millorar la qualitat de la 
dieta humana.

Quant a la necessitat de millorar la dieta en tots els 
països, és important tenir en compte el comentari dels 
doctors Nita Forouhi i Nigel Unwin (2019, p. 1918) 
en un article publicat en The Lancet: «Per descomptat, 
canviar la dieta de les poblacions comporta dificultats 

notables, com demostra el preu de la fruita i la ver-
dura, que és desproporcionadament prohibitiu: dues 
ra cions de fruita i tres de verdures cada dia per in-
dividu representen el 52 % dels ingressos d’una llar 
als països amb baixos ingressos, el 18 % als països 
amb un nivell mitjà-baix d’ingressos, el 16 % als 
països de nivell mitjà-alt i el 2 % als països de nivell 
alt.» Per tant, sense una intervenció política integral 
que no sols millore la disponibilitat d’aliments sa-
ludables, sinó que també reduïsca les desigualtats 
socials i millore l’estat del benestar en el món, serà 
difícil reduir la càrrega de les malalties no transmis-
sibles associades a la dieta.

 ■ CONSUM DE FRUITES I VERDURES 
I RISC DE MALALTIES CRÒNIQUES 
IMPORTANTS

Un consum elevat de fruites i verdures és una de les 
recomanacions més habituals per a portar una dieta 
saludable que reduïsca el risc de càncer i afeccions 
cardiovasculars, dues de les malalties cròniques més 
comunes al món. Aquestes recomanacions es basen 
en centenars d’estudis epidemiològics, encara que 

l’extensió i l’aspecte de la relació dosi-resposta entre el 
consum de fruites i verdures i el risc d’aquestes malalties 
continua sent incerta.

Es va realitzar una revisió sistemàtica i una metaanà-
lisi (Aune et al., 2017) que va incloure 95 estudis pros-
pectius (142 publicacions) fins a setembre de 2016, des 
de diversos llocs, exceptuant Àfrica, Àsia occidental i 
Amèrica del sud i llatina, per l’absència d’investiga cions 

En molts països, els principals factors de risc relacionats amb 
l’alimentació són un consum desmesurat de sodi i una escassa 
ingesta de cereals integrals i fruita.

«Al món, en 2017, els factors dietètics 
van provocar 11 milions de morts, la qual 

cosa representa el 22 % de les morts 
en adults»
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d’aquest tipus. Globalment, es van analitzar 43.000 ca-
sos de malalties coronàries, 47.000 casos d’accidents 
cerebrovasculars, 81.000 casos de malalties cardiovas-
culars, 112.000 casos de càncer i 94.000 morts entre els 
2,1 milions de participants.

El risc relatiu (RR) agregat per al consum combinat 
de 200g/dia de fruites i verdures era de 0,92 (amb un 
interval de confiança, IC, del 95 %, 0,90–0,94) per a les 
malalties coronàries, 0,84 (IC 95 %, 0,76–0,92) per als 
accidents cerebrovasculars, 0,90 (IC 95 %, 0,90–0,95) 
per a les malalties cardiovasculars, 0,97 (IC 95 %, 0,95–
0,99) per als diferents tipus de càncer i 0,90 (IC 95 %, 
0,87–0,93) per a la mortalitat general. Prenent les fruites 
i les verdures de manera separada, els resultats van ser 
similars. Quan es va analitzar la relació dosi-resposta, es 
van detectar proves d’una relació no lineal en totes les 
anàlisis. Per a les fruites i verdures en conjunt, el risc 
més baix de càncer s’observava per a dosis de 550–600 
g/dia (7–7,5 raciones/dia), i no hi havia molta evidència 
de reducció del risc per a consums més alts. Per 
a les malalties coronàries, els accidents cerebro-
vasculars, les malalties cardiovasculars i la mor-
talitat general, el risc més baix es va observar 
per a una dosi de 800 g/dia (10 racions/dia). Es 
va estimar que 7,8 milions de morts prematures 
a tot el món en 2013 es poden atribuir a dietes 
amb una ingesta de fruites i verdures inferior 
als 800 g/dia, si les associacions observades són 
causals. En conclusió, aquest estudi dona suport 
a les recomanacions de salut pública d’augmen-
tar el consum de fruites i verdures per a prevenir 
les malalties cardiovasculars (> 800 g/dia) i el 
càncer (> 600 g/dia).

 ■ MALALTIES RELACIONADES 
AMB EL CONSUM DE BEGUDES 
ENSUCRADES

Les begudes ensucrades són la major font de 
sucre afegit i la principal font d’ingesta energè-
tica en la dieta nord-americana, així com en la 
majoria de països del món. Recentment, una re-
visió sistemàtica dels assajos de control aleatoris 
i els estudis prospectius ha proporcionat proves 
suficients (Hu, 2013) que un consum alt de begudes ensu-
crades presenta una associació causal amb l’obesitat en 
adults, nens i adolescents, i ha demostrat que hi ha una 
relació directa dosi-resposta entre el consum d’aquest 
tipus de begudes i l’augment de pes a llarg termini, així 
com el risc de patir diabetis tipus 2. Les anàlisis de la 
tendència en índex de massa corporal (IMC) en adults 
de 200 països des de 1975 a 2014 (NCD Risk Factor Co-
llaboration, 2016) han mostrat l’actual impacte global de 

l’obesitat, que s’ha convertit en un dels principals 
problemes de salut pública.

L’estudi de Singh et al. (2015) va mostrar 
l’impacte del consum de begudes ensucrades 
en malalties cardiovasculars relacionades amb 
l’adipositat, els càncers i la diabetis de tipus 2 
organitzats per país, edat i sexe l’any 2010. Les 
dades sobre el consum de begudes ensucrades 
es van agrupar a partir d’enquestes sobre la 
 dieta realitzades a tot el món. Les dades sobre 
mortalitat i morbiditat de cada malaltia es van 
obtenir de l’estudi Global Burden of Disease 
 de 2010. D’acord amb aquest estudi, l’any 
2010, la mitjana de consum global de begudes 
ensucrades en adults era de 0,58 racions cada 
dia. A més, en aquell mateix any, un total de 
184.000 morts a tot el món (el 5,3 % de totes 
les morts per diabetis, el 0,4 % de les morts re-
lacionades amb l’IMC i el 0,3 % de les morts 

Les begudes ensucrades són la major font de sucre afegit i la prin-
cipal font d’ingesta energètica en la dieta nord-americana, així 
com en la majoria de països del món.

«Un consum alt de begudes ensucrades 
presenta una associació causal 
amb l’obesitat en adults, nens 

i adolescents»
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per càncers relacionats amb l’IMC) es van atri-
buir al consum de begudes ensucrades. El 72,3 % 
d’aquestes morts (n = 133.000) van ser per diabe-
tis de tipus 2, el 24,2 % (n = 45.000) per malalties 
cardiovasculars i el 3,5 % (n = 6.450) per càncers 
relacionats amb l’IMC. Un total de 8,5 milions 
d’AVAD estaven relacionats amb el consum de 
begudes ensucrades. Al voltant del 75 % de morts 
atribuïbles al consum d’aquest tipus de begudes 
es van produir en països amb ingressos baixos i 
mitjans, i el 24 % als països d’ingressos alts. La 
mortalitat proporcional per consum de begudes 
ensucrades anava des de menys de l’1 % entre els 
japonesos de més de 65 anys fins al 30 % en els 
mexicans de menys de 45 anys.

Aquesta complexa investigació representa la 
primera avaluació sistemàtica de l’impacte global 

de la diabetis tipus 2, les malalties cardiovasculars i els 
càncers atribuïbles al consum de begudes ensucrades. 
Els autors conclouen que les begudes ensucrades, com 
a component modificable de la dieta, poden tenir un 
gran impacte en la prevenció de la discapacitat i la mort 
d’adults en països d’ingressos alts, mitjans i baixos. Per 
tant, és urgent desenvolupar potents programes globals 
de prevenció que incloguen recomanacions de dismi-
nuir el consum d’aquesta mena de begudes.

 ■ CARCINOGENICITAT DEL CONSUM DE 
CARN ROJA I PROCESSADA

Actualment hi ha molta controvèrsia respecte a 
les recomanacions dietètiques sobre el consum 
de carn roja i processada. D’una banda, les carns 
roges i processades són una font important de 
proteïnes d’alt valor biològic i de micronutrients 
importants, com la vitamina B, el ferro (tant ferro 
lliure com ferro hemo) i zinc. D’altra banda, conte-
nen greixos saturats i colesterol, dos coneguts fac-
tors de risc de les malalties cardiovasculars. A més, 
processar i cuinar la carn roja pot generar diversos 
components químics cancerígens coneguts, com 
els compostos N-nitrós, les amines aromàtiques i 
els hidrocarburs aromàtics policíclics. La ingesta 
mitjana de carn roja és entre 50 i 100 g/dia i la 
proporció varia a escala mundial des de menys 
del 5 % fins pràcticament el 100 %, mentre que 
la proporció de consumidors de carn processada 
és relativament més baixa, entre el 2 % i el 65 %.

L’article de Bouvard et al. (2015) és un resum 
de tot el monogràfic del CIRC (Centre Internaci-

onal d’Investigacions sobre el Càncer), que avalua el 
potencial cancerigen del consum de carn roja i carn pro-
cessada. El grup d’experts va analitzar més de 800 estu-
dis epidemiològics de diversos continents amb poblaci-
ons i dietes heterogènies. També va avaluar l’evidència 
mecanicista dels models cel·lulars i animals. L’estudi 
mostra que la majoria de les proves epidemiològiques 
estaven relacionades amb el càncer colorectal. Pel que 
fa a la carn roja, hi havia catorze estudis de cohort i 
quinze estudis cas-control d’alta qualitat basats en po-
blacions, aproximadament la meitat dels quals mostrava 
una associació. Per a la carn processada, es van trobar 
associacions en dotze dels divuit estudis de cohort i en 
sis dels estudis informatius cas-control disponibles. Una 
metaanàlisi de la relació dosi-resposta va mostrar un risc 
un 12 % més alt (IC 95 %, 1,05–1,31) per a un consum 
de carn roja de 100 g/dia i un 18 % més de risc (IC 95 %, 
1,10–1,28) per a un consum de carn processada de 50 g/
dia (Vieira et al., 2017). Per a altres tipus de càncer hi 
havia molt poques dades disponibles.

Així doncs, el panell d’experts va classificar el con-
sum de carn roja com «probablement cancerigen per als 
humans» (grup 2A) i la ingesta de carn processada com 
a «cancerígena per als humans» (grup 1), basant-se en 
les proves existents principalment per al càncer colo-
rectal. No obstant això, en 2019, una revisió sistemàtica 
va concloure que hi havia poques proves científiques 
per a emetre aquestes recomanacions (Johnston et al., 
2019). Per a avaluar-les, els autors van utilitzar criteris 
GRADE (per les sigles en anglès de Grading of Recom-
mendations Assessment, Development and Evaluation), 

Encara que hi ha una discrepància en el nivell de certesa de 
les proves, els resultats de les metaanàlisis realitzades per 
dos grups d’experts en 2015 i 2019 són idèntics: les carns 
roges i processades estan associades amb un major risc de 
càncer colorectal.
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un enfocament sistemàtic per a realitzar reco-
manacions en la pràctica clínica, especialment 
en contextos mèdics i farmacològics. Encara 
que existeix una discrepància en el nivell de 
certesa de les proves, els resultats de les metaa-
nàlisis realitzades pels dos grups d’experts són 
idèntics: les carns roges i processades estan 
associades amb un major risc de càncer colo-
rectal. Per tant, en la nostra opinió, no s’hau-
rien de canviar les pautes dietètiques i s’hauria 
d’aplicar el principi de precaució en la salut 
pública fins que es demostre el contrari. Per 
consegüent, la recomanació hauria de ser limi-
tar el consum de carn roja i carn processada a 
no més de tres i una racions setmanals respec-
tivament, per a millorar tant la salut humana 
com la sostenibilitat mediambiental.

 ■ PREVENCIÓ PRIMÀRIA DE 
MALALTIES CARDIOVASCULARS 
AMB LA DIETA MEDITERRÀNIA

La dieta mediterrània tradicional es caracteritza 
per un alt consum de fruites, verdures, fruita 
seca, llegums, oli d’oliva i cereals; un consum 
moderat de peix, ous i carn d’au; un baix con-
sum de productes làctis, carns roges i processades i dol-
ces; i vi amb moderació, consumit principalment amb 
els menjars. En les últimes dècades s’ha promogut a tot 
el món com un dels patrons dietètics més saludables i 
s’ha informat que és consistent-
ment beneficiós en relació amb les 
malalties cròniques i la longevitat 
(Galbete, Schwingshackl, Schwed-
helm, Boeing i Schulze, 2018). No 
obstant això, la majoria d’aquestes 
troballes es van realitzar a partir 
d’estudis observacionals, de ma-
nera que encara faltava un gran 
assaig clínic sobre la die ta medi-
terrània tradicional que incloguera 
criteris objectius d’avaluació mè-
dica de manera clara.

L’estudi PREDIMED (prevenció amb la dieta me-
diterrània) és un assaig clínic paral·lel i multicentre 
realitzat a Espanya (Estruch et al., 2018). A causa de 
certa incoherència en l’aleatorització dels subjectes, 
l’estudi no és completament aleatori. Per aquesta raó, 
va ser retractat i reanalitzat a partir de la versió prèvia, 
de 2013. L’estudi va incloure quasi 7.500 participants 
(entre 55 i 80 anys, el 57 % dels quals eren dones) en 
situació de risc cardiovascular alt però sense malalties 
cardiovasculars en el moment d’entrada en l’estudi, i 

se’ls va assignar una de tres die-
tes de manera «pràcticament» 
aleatòria: una dieta mediterrània 
complementada amb oli d’oliva 
verge extra, una dieta mediter-
rània complementada amb fruita 
seca variada i una dieta de control 
(en la qual s’aconsellava reduir el 
greix). Després de 4,8 anys de se-
guiment mitjà, 288 participants 
van assolir un criteri principal de 
valoració (això és, un atac cardíac, 

un accident cerebrovascular i la mort per causes car-
diovasculars). En l’anàlisi per intenció de tractar, que 
inclou tots els participants i fa un ajust per la presència 
d’un factor de confusió, els participants que seguien una 
dieta mediterrània amb oli d’oliva verge extra van reduir 
el risc de criteri principal de valoració en un 31 % (IC 
95 %, 0,53–0.91) en comparació amb la dieta de control. 
D’altra banda, entre els individus en el grup de dieta me-
diterrània amb fruita seca es va reduir el risc un 28 % (IC 
95 %, 0,54–0,95) en comparació amb la dieta de control.

La dieta mediterrània tradicional es caracteritza per un alt consum 
de fruites, verdures, fruita seca, llegums, oli d’oliva i cereals; un 
consum moderat de peix, ous i carn d’au; un baix consum de pro-
ductes làctis, carns roges i processades i dolces; i vi amb modera-
ció, consumit principalment amb els menjars.
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«En les últimes dècades 
s’ha informat que la dieta 

mediterrània és consistentment 
beneficiosa en relació 

amb les malalties cròniques i la 
longevitat»
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Aquest va ser el primer estudi interventiu de 
gran abast que va demostrar els avantatges 
de seguir una dieta saludable, en aquest cas la 
dieta mediterrània tradicional, en la preven-
ció primària de les malalties cardiovasculars. 
Aquest estudi també va proporcionar proves 
molt valuoses respecte als efectes beneficiosos 
de la dieta mediterrània enfront d’altres malal-
ties cròniques com l’obesitat, la diabetis tipus 
2 i el càncer de mama.

 ■ CONCLUSIONS

L’epidemiologia nutricional és una disciplina 
científica que ha crescut molt en les últimes 
dècades, i el seu paper és essencial per a desen-
tranyar la relació entre dieta i malaltia. Els cinc 
casos presentats en aquest article mostren la 
importància dels factors dietètics en la preven-
ció de malalties no transmissibles. Actualment, 
aquest coneixement s’ha traduït en pautes i pro-
grames de prevenció per a oferir recomanacions 
dietètiques a la població general. 
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