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RESUMO 
A presença de polimorfismos no gene da enzima superóxido dismutase 1 (SOD1), dependente de zinco 

em seu sítio catalítico, pode comprometer a atividade dessa enzima e trazer consequências para a defesa 

antioxidante do organismo. O elevado estresse oxidativo presente no diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está 

diretamente relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares nesses indivíduos. Ademais, 

fatores dietéticos apresentam papel crucial no controle metabólico do DM2. Nesse sentido, os objetivos 

deste trabalho foram sistematizar uma revisão da literatura com a temática de padrões alimentares e 

controle glicêmico de indivíduos com DM2, bem como avaliar a associação do Índice de Qualidade da 

Dieta Revisado (IQD-R), status de zinco, controle glicêmico, risco cardiovascular, atividade enzimática 

da SOD e a presença do polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) A35C no gene da SOD1 (rs2234694) 

em indivíduos com DM2. Para isso, realizou-se inicialmente uma revisão sistemática, incluindo ensaios 

clínicos publicados das bases de dados PubMed, Scopus, MEDLINE, Lilacs, Google Scholar e Open 

Thesis. Foram extraídos os resultados pertinentes ao objetivo e realizada a avaliação do risco de vieses. 

Todas as etapas foram realizadas por dois avaliadores independentes. Em paralelo, realizou-se um 

estudo transversal, com 110 indivíduos adultos com DM2, os quais foram avaliados quanto à presença 

do SNP A35C (rs2234694), atividade enzimática da SOD, marcadores do status de zinco, glicêmicos e 

lipídicos, risco cardiovascular (Escore de Framingham), ingestão alimentar e qualidade da dieta (IQD-

R). A ingestão habitual foi estimada pelo Multiple Source Method e ajustada pelo método residual. 

Realizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos dados. Os indivíduos 

foram agrupados em clusters conforme as similaridades quanto a circunferência da cintura (CC), zinco 

eritrocitário, escore de Framingham, pontuação no IQD-R e presença ou não do alelo variante do SNP 

estudado e também de acordo com similaridades nas variáveis de componentes do IQD-R pela Análise 

Hierárquica dos Dados. Além disso, construiu-se um modelo de regressão logística binária. P-valor < 

0,05 foi considerado significativo. Os resultados da revisão sistemática mostraram que padrões 

alimentares vegetarianos, veganos, do Mediterrâneo e DASH reduziram em média 0,8% do percentual 

de hemoglobina glicada, considerando todos os estudos incluídos. Observou-se também redução na 

glicemia em jejum e melhora no Homeostasis Model Assessment of Insulin Sensitivity. Na avaliação dos 

indivíduos com DM2 - que apresentaram maiores valores de peso, Índice de Massa Corporal (IMC), 

CC e percentual de gordura corporal - o controle glicêmico e status de zinco foram deficientes, a 

atividade antioxidante da SOD e qualidade da dieta estavam reduzidas e o risco cardiovascular elevado. 

Quanto à genotipagem, a ausência do alelo variante apresentou probabilidade de reduzir a glicose sérica 

em 0,566 vezes (p=0,009). O alto risco cardiovascular relacionou-se ao excesso de peso, pior qualidade 

da dieta e deficiente controle glicêmico. Além disso, a presença do SNP estudado não apresentou relação 

com o status de zinco, risco cardiovascular e qualidade da dieta. A adoção de padrões alimentares foi 

benéfica para o controle glicêmico de indivíduos com DM2, devido à presença de fibras e antioxidantes 

nestes padrões alimentares, juntamente com fatores externos. Ainda, o pior controle glicêmico dos 

indivíduos com DM2 foi relacionado à deficiência de zinco e menor proteção antioxidante pela SOD, 

baixa qualidade da dieta e alto risco cardiovascular. Além disso, a ausência do alelo variante (C) do SNP 

estudado associou-se com a probabilidade de reduzir as concentrações de glicose sérica.  

Palavras chave: diabetes mellitus tipo 2, polimorfismo de nucleotídeo único, padrão alimentar, zinco, 

risco cardiovascular, controle glicêmico. 
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CARVALHO, G. B. Study of SNP A35C in SOD-1 gene (rs2234694), zinc nutritional status, dietary 

pattern and cardiovascular risk in individuals with type 2 diabetes mellitus. [Dissertation]. São 

Cristóvão: Post-Graduation Program in Nutrition Sciences, Federal University of Sergipe; 2019. 

 

ABSTRACT 
The presence of polymorphisms in the gene of superoxide dismutase 1 (SOD1), zinc dependent 

enzyme in its catalytic site, may compromise the activity of this enzyme and bring consequences to the 

body's antioxidant defense. The high oxidative stress present in type 2 diabetes mellitus (T2DM) is 

directly related to the development of cardiovascular diseases in these individuals. Moreover, dietary 

factors play a crucial role in the metabolic control of DM2. In this sense, the objectives of this study 

were to systematize a literature review with the theme of dietary patterns and glycemic control in  

individuals with T2DM, as well as to evaluate the association of the Revised Diet Quality Index (IQD-

R), zinc nutritional status, glycemic control, cardiovascular risk, SOD enzymatic activity, and the 

presence of A35C single nucleotide polymorphism (SNP) in the SOD1 gene (rs2234694) of 

individuals with T2DM. To this end, a systematic review was initially carried out, including published 

clinical trials of PubMed, Scopus, MEDLINE, Lilacs, Google Scholar, and Open Thesis databases. 

The relevant results to the objective were extracted and the risk of bias was evaluated. All steps were 

performed by two independent evaluators. In parallel, a cross-sectional study was performed with 110 

adult individuals with T2DM, who were evaluated for the presence of SNP A35C (rs2234694), SOD 

enzymatic activity, zinc, glycemic and lipid status markers, cardiovascular risk (Framingham score), 

dietary intake and diet quality (IQD-R). The usual intake was estimated by the Multiple Source Method 

and adjusted by the residual method. The Kolmogorov-Smirnov test was performed to verify the 

normality of the data. The individuals were grouped into clusters according to similarities in waist 

circumference (WC), erythrocyte zinc, Framingham score, IQD-R score and presence or not of the 

variant allele of the studied SNP, and also according to similarities in the IQD-R component variables 

by Hierarchical Analysis of Data. In addition, a binary logistic regression model was constructed. P-

value <0.05 was considered significant. The results of the systematic review showed that vegetarian, 

vegan, Mediterranean and DASH dietary patterns reduced on average 0.8% of the percentage of 

glycated hemoglobin, considering all included studies. Reduction in fasting blood glucose and 

improvement in Homeostasis Model Assessment of Insulin Sensitivity were also observed. In the 

evaluation of individuals with T2DM - who presented higher values of weigh, Body Mass Index 

(BMI), WC and body fat percentage - the glycemic control and zinc status were deficient, the 

antioxidant activity of SOD and diet quality were reduced and cardiovascular risk was high. As for 

genotyping, the absence of the variant allele was likely to reduce serum glucose by 0.566 times (p = 

0.009). High cardiovascular risk was related to overweight, poor diet quality and poor glycemic control. 

In addition, the presence of the SNP studied was not related to zinc status, cardiovascular risk and diet 

quality. The adoption of dietary patterns was beneficial for glycemic control of individuals with T2DM, 

due to the presence of fibers and antioxidants in these dietary patterns, together with external factors. 

Furthermore, the poor glycemic control of T2DM individuals was associated with zinc deficiency and 

reduced antioxidant protection by SOD, low diet quality and high cardiovascular risk. In addition, the 

absence of the variant allele (C) of the studied SNP was associated with the probability of reducing 

serum glucose concentrations. 

 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, single nucleotide polymorphism, dietary pattern, zinc, 

cardiovascular risk, glycemic control 
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1 INTRODUÇÃO 

  Diabetes mellitus é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em 

comum a hiperglicemia, resultante de defeitos na ação e/ou secreção da insulina. A 

hiperglicemia persistente favorece o elevado estresse oxidativo, o qual está intimamente 

relacionado à gênese das complicações crônicas no diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (NITHYA 

et al., 2016; SARMENTO et al., 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  

  A excessiva produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) pela hiperglicemia 

crônica pode ser oriunda de  diversos mecanismos, como: auto-oxidação da glicose (principal 

via), formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs) em elevada quantidade, 

ativação da via dos poliois, do fator de transcrição NFκB (Fator nuclear-kappa B) e das enzimas 

NADPH oxidase (NOX), lipoxigenase, ciclooxigenase, citocromo P450 e óxido nítrico sintase. 

Tais condições provocam desequilíbrio entre o sistema pró-oxidante e o antioxidante em favor 

do oxidante, promovendo alteração no controle e sinalização redox, e favorecendo danos em 

biomoléculas (GONZÁLEZ-MAYO et al., 2017; LORENZO et al., 2011; PANDURU et al., 

2010; YANG et al., 2011).  

O elevado estado de estresse oxidativo é um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares em indivíduos com DM2 (GIACCO; 

BROWNLEE, 2010), pois promove o aumento da peroxidação lipídica, disfunção endotelial, 

inflamação e ativação plaquetária (HOPPS et al., 2010). Nesse sentido, o controle metabólico 

no DM2 e, consequentemente, a redução do risco de doenças cardiovasculares, podem ser 

favorecidos pela adoção de padrões dietéticos considerados saudáveis (AZADBAKHT et al., 

2011; HEIDEMANN et al., 2005; LEY et al., 2014).  

Os padrões alimentares Vegano, Vegetariano, Mediterrâneo e o padrão DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension) mostram-se benéficos para o controle glicêmico de 

indivíduos com DM2, como redução nos valores do percentual de hemoglobina glicada 

(%HbA1c) e glicemia em jejum (AZADBAKHT et al., 2011; BARNARD et al., 2006; 

BARNARD et al, 2009; ESPOSITO et al., 2009; KAHLEOVA et al., 2011; LEE et al., 2016). 

Devido a sua complexidade e à existência de padrões alimentares variados, os índices dietéticos 

surgiram para avaliação do consumo alimentar (PATTERSON et al., 1994). Dentre eles, o 

Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R) vem sendo utilizado na população brasileira 

(PREVIDELLI et al., 2011), a partir  de um instrumento adaptado do Healthy Eating Index 

(HEI) utilizado para população americana (GUENTHER et al., 2007; GUENTHER et al., 2013; 

KENNEDY et al., 1995). Assim, a avaliação da qualidade da dieta em conjunto com a adoção 

de padrões alimentares ricos em alguns nutrientes, principalmente aqueles com propriedades 
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antioxidantes, está relacionada tanto à redução do risco quanto ao controle metabólico do 

diabetes.  

Nesse sentido, minerais como o zinco também apresentam benefícios para o controle 

glicêmico. Estudos têm verificado que indivíduos com DM2 apresentam-se deficientes em 

zinco, com reduzida ingestão dietética concomitante de zinco e outros micronutrientes, 

associado ao pobre controle metabólico da doença (BADRAN et al., 2016; BANDEIRA et al., 

2017; BASAKI et al., 2012; BRANDÃO-LIMA et al., 2018; CARVALHO et al., 2017; 

DODDIGARLA; PARWEZ; AHMAD, 2015; SAHARIA; GOSWAMI, 2013; XU et al., 2013). 

Em adição, indivíduos com DM2 têm apresentado reduzida atividade antioxidante da enzima 

superóxido dismutase (SOD) (GONZÁLEZ-MAYO et al., 2017; KASZNICKI et al., 2012; 

SKRHA et al., 1996; TAVARES, 2017), na qual o zinco também desempenha papel na estrutura 

e estabilização (BADRAN et al., 2016; CHIMIENTI, 2013; GONZÁLEZ-MAYO et al., 2017; 

YANG et al., 2011). 

A redução da atividade da SOD1 (isoforma mais abundante da SOD) está associada à 

presença de polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) presentes no gene que codifica essa 

enzima, sendo o SNP A35C (rs2234694) o mais estudado no diabetes (AKHY et al., 2014; 

FLEKAC et al., 2008; GHATTAS; ABO-ELMATTY, 2012; NYTHIA et al., 2016; PANDURU 

et al., 2010; UKKOLA et al., 2001; VATS et al., 2014). Ademais, este SNP também foi 

associado ao avanço do estágio de nefropatia diabética (AKHY et al., 2014; PANDURU et al., 

2010). Contrário a isso, em determinadas populações com DM2, como a indiana, tanto o alelo 

variante (C) quanto os genótipos variantes (AC/CC) mostraram-se completamente ausentes 

(NITHYA et al., 2016; VATS et al., 2014). 

Estudos dessa natureza com indivíduos com DM2 são escassos na população brasileira 

e podem ampliar o conhecimento sobre as relações com as doenças cardiovasculares, uma vez 

que são consideradas as principais causas de morbidade e mortalidade de indivíduos com DM2 

(SESHASAI et al., 2011). Diante do exposto, este estudo buscou primeiramente discutir o efeito 

de padrões alimentares no controle glicêmico de indivíduos com DM2, e avaliar as relações 

entre IQD-R, estado nutricional relativo ao zinco, controle glicêmico, risco cardiovascular e a 

presença do SNP A35C no gene da SOD1 (rs2234694) em indivíduos com DM2. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Diabetes Mellitus tipo 2 

Presente em 90 a 95% dos casos de diabetes, o DM2 caracteriza-se por falhas na síntese 

e secreção da insulina, associando-se ao quadro de resistência à ação da insulina. É uma doença 

poligênica, com forte herança familiar, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores 

ambientais, como hábitos dietéticos e sedentarismo (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2018; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

O número de casos de diabetes vem tomando proporções epidêmicas em todo o mundo. 

Segundo a International Diabetes Federation (IDF), em 2017, um em cada 11 adultos no 

mundo apresentou diabetes, o que corresponde a cerca de 425 milhões de pessoas. Em 2045, 

estima-se que esse número seja de 629 milhões, correspondendo a um aumento de quase 50% 

em relação ao ano de 2017 (IDF, 2017). 

No Brasil, o número de pessoas diagnosticadas com diabetes cresceu 61,8% em uma 

década, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016, sendo que as mulheres 

apresentaram maior prevalência de diagnóstico em relação aos homens (BRASIL, 2017). Em 2017, 

o número de pessoas com diabetes foi 12,5 milhões, estando o Brasil em quarto lugar entre os países 

com o maior número de pessoas acometidas por essa doença. Estima-se que esse número seja de 

20,3 milhões em 2040 (IDF, 2017). Dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) mostram que Aracaju apresenta prevalência 

de 9,2% de diabetes, estando em quinto lugar entre as capitais da região Nordeste com maior 

número de diagnóstico médico referido de diabetes (BRASIL, 2017). 

O DM2, em geral, é o tipo de diabetes mais comum em todo o mundo, sendo adultos e 

idosos os mais acometidos por essa doença. Esse aumento no Brasil e no mundo pode ser 

explicado pelas mudanças demográficas, como urbanização e envelhecimento, as quais 

resultam em aumento dos fatores de risco associados às mudanças no estilo de vida, tais como 

hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo, que levam ao aumento da obesidade (IDF, 

2017; SHAW; SICREE; ZIMME, 2010). Além disso, a presença de DM2 em crianças e 

adolescentes vem crescendo mundialmente, devido ao aumento dos casos de obesidade infantil, 

ocasionados na maioria das vezes pelo sedentarismo e por hábitos alimentares não saudáveis 

(IDF, 2017).  

A hiperglicemia crônica é uma característica observada nos indivíduos com DM2, cujos 

sintomas mais comuns incluem poliúria, polidipsia e polifagia (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2017). Ademais, a hiperglicemia no DM2 está associada ao aumento do 
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estresse oxidativo, o qual está intimamente relacionado à gênese das complicações crônicas 

(NITHYA et al., 2016; SARMENTO et al., 2013). O surgimento de tais complicações pode ser 

explicado pela ativação de algumas vias metabólicas (Figura 1), como o fluxo elevado das vias 

do poliol e da hexosamina, a ativação de fatores de transcrição como NFκB, a auto-oxidação 

da glicose, a via de ativação da proteína quinase C (PKC) e a via de formação dos AGEs, sendo 

estas três últimas responsáveis por provocar elevada produção de EROs, lesões oxidativas e 

peroxidação lipídica. A auto-oxidação da glicose é considerada a principal via de produção 

dessas moléculas (HENRIKSEN; DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011; NOWOTNY 

et al., 2015; YANG et al., 2011). 

 

Figura 1 – Principais vias metabólicas do estresse oxidativo associadas à hiperglicemia. 

 

NADPH: fosfato de dinucleotídeo de adenina e nicotinamida; DAG: diacilglicerol; PKC: proteína quinase C; 

AGEs: produtos de glicação avançada; RAGEs: receptor para AGEs; O2: oxigênio; NO: óxido nítrico. 

Fonte: HENRIKSEN; DIAMOND-STANIC; MARCHIONNE, 2011; NOWOTNY et al., 2015; YANG et al., 

2011. 

 

2.1.1 Vias metabólicas do estresse oxidativo 

A via dos poliois constitui-se de uma família de enzimas aldo-ceto redutases, as quais 

utilizam diversos compostos carbonílicos como substratos e os reduzem em seus respectivos 

álcoois de açúcar (poliois) por meio do fosfato de dinucleotídeo de adenina (NADPH). Uma 

das enzimas que pertence a essa família é a aldose redutase, encontrada em diversas células que 

independem de insulina para a entrada de glicose, como as do tecido nervoso, retina, glomérulos 

e células vasculares. Esta enzima tem função no metabolismo de aldeídos tóxicos, utilizando 

como substrato uma grande variedade de compostos carbonilados, os quais são reduzidos em 
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seus respectivos açúcares alcoólico (poliois) com consumo de NADPH (BROWNLEE, 2005; 

GIACCO; BROWNLEE, 2010).  

Na hiperglicemia, há aumento da entrada de glicose nesses tecidos. A glicose em 

excesso é convertida em sorbitol pela aldose redutase, o qual logo é oxidado em frutose pela 

ação de outra enzima, a sorbitol desidrogenase. Na conversão da glicose em sorbitol há 

consumo elevado de NADPH, cofator essencial para a regeneração da glutationa reduzida 

(GSH), responsável pela varredura das EROs no citoplasma, além de ser cofator da enzima 

antioxidante glutationa peroxidase (GPX). Assim, o elevado consumo de NADPH existente na 

condição de hiperglicemia reduz sua biodisponibilidade e, dessa forma, induz ou exacerba o 

estresse oxidativo intracelular (GIACCO; BROWNLEE, 2010; RAMASAMY; GOLDBERG, 

2010; VIKRAMADITHYAN et al., 2005).  

A hiperglicemia e a excessiva oxidação de ácidos graxos induzida pela resistência à 

insulina também contribuem para o comprometimento do sistema antioxidante no diabetes. O 

aumento da glicose intracelular provoca o acúmulo de frutose 6-fosfato e redirecionamento da 

mesma da via glicolítica para a via da hexosamina, servindo como substrato para a enzima 

glutamina:frutose 6-fosfato amidotransferase (GFAT). Esta enzima converte a frutose 6-fosfato 

em glicosamina 6-fosfato, que em seguida é convertida em UDP-N-acetilglicosamina (UDP-N-

AcGlu), provocando alterações patológicas na expressão gênica e aumentando a produção de 

citocinas inflamatórias e a ativação de fatores de transcrição (DU et al., 2000; GIACCO e 

BROWNLEE, 2010; REIS et al., 2008).  

Outra consequência da hiperglicemia para o sistema antioxidante é a ativação da PKC. 

A PKC consiste em uma família de pelo menos 11 isoformas que são amplamente distribuídas 

em tecidos de mamíferos, e fosforila várias proteínas alvo. A atividade das isoformas clássicas 

(α, β e δ) é dependente tanto dos íons Ca2+ como da fosfatidilserina, sendo aumentada pelo 

diacilglicerol (DAG). A glicose em excesso é capaz de induzir a síntese de novo (DAG) 

ativando assim as isoformas clássicas de PKC, acarretando em maior permeabilidade vascular 

promovida pelo aumento do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) em células 

musculares lisas, da adesão leucocitária e da angiogênese (GERALDES; KING, 2010; 

GIACCO; BROWNLEE, 2010; OLIVEIRA et al., 2013). 

Em adição, a hiperglicemia crônica característica do diabetes promove o aumento da 

formação de AGEs, produtos formados por reações de glicação não enzimáticas e glicoxidação de 

proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. A reação de Maillard é a mais conhecida, sendo que nesta há 

a reação não enzimática de um carboidrato com proteínas extracelulares. Esta é iniciada pela 

formação de uma base de Shiff entre um carboidrato e um grupo amino proteico, formando os 
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produtos de Amadori, sendo a hemoglobina glicada e a frutosamina os principais exemplos desses 

produtos (BASTA; SCHMIDT; DE CATERINA, 2004). Dessa forma, após uma série de 

complexas e repetidas reações de desidratação, condensação, oxidação e ciclização são formados 

os AGEs, também conhecidos como produtos finais da reação de Maillard (GIACCO; 

BROWNLEE, 2010; OLIVEIRA et al., 2013).  

Alguns receptores são capazes de se ligar aos AGEs, como o receptor para AGE (RAGE), 

o qual é uma proteína da família das imunoglobulinas que provoca inflamação e aumento na 

produção de EROs, resultando em estresse oxidativo. A interação deste receptor com os AGEs está 

relacionada à ativação de vários processos metabólicos, como a via da Mitogen Activated Protein 

Kinases (MAP-quinase) e a ativação do fator de transcrição NFκB (ZENG et al., 2009), 

promovendo aumento da regulação de diversos genes controlados por este fator de transcrição, além 

de aumentar a produção de óxido nítrico, o qual é considerado um mediador de dano nas células 

beta do pâncreas (BENGMARK, 2006; LORENZO et al., 2011). Em adição, estas vias de 

sinalização podem modular a ativação de citocinas pró-inflamatórias como a interleucina 6 (IL-6), 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1) e molécula de 

adesão vascular celular 1 (VCAM-1) e a ativação de macrófagos (HARJA et al., 2008; LI et al., 

2015; NOWOTNY et al., 2015; PAN et al., 2010).  

A relação entre o estresse oxidativo no DM2 e o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares já é conhecida, uma vez que este entendimento gira em torno de quatro 

aspectos-chave: trombogenicidade, homeostase vascular, inflamação e proliferação celular 

(PITOCCO et al., 2013). Nesse sentido, identificar as moléculas específicas de EROs e suas 

vias de produção associadas são fatores cruciais no desenvolvimento de uma terapia eficaz e 

direcionada para as doenças cardiovasculares (FORMAN; URSINI; MAIORINO, 2013). 

 

2.2 Risco cardiovascular e Diabetes Mellitus tipo 2 

Doenças coronárias e cerebrovasculares são as principais causas de morbidade e 

mortalidade em indivíduos com diabetes, ocorrendo com maior frequência e mais gravemente 

nestes indivíduos. A hiperglicemia crônica no diabetes, principalmente no DM2, favorece a 

elevação do estresse oxidativo, o qual está intimamente relacionado à gênese das complicações 

crônicas do diabetes, incluindo as doenças cardiovasculares (SESHASAI et al., 2011; SARMENTO 

et al., 2013). Tais complicações são acompanhadas pelo aumento da produção de EROs e pelo 

comprometimento da defesa antioxidante (GIACCO; BROWNLEE, 2010; NITHYA et al., 2016; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). Sendo que a excessiva produção de radicais 
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livres é capaz de induzir fatores de risco para doenças cardiovasculares, como peroxidação lipídica, 

disfunção endotelial, inflamação e ativação plaquetária (HOPPS et al., 2010). 

A hiperglicemia crônica e a resistência à insulina, características do DM2, estão 

relacionadas ao aumento na ativação e agregação plaquetária (PANENI et al., 2013). Radicais 

livres como O2
-, H2O2 e NOX são capazes de aumentar a produção de moléculas de adesão 

celular plaquetária e endotelial, como P-selectina, moléculas de adesão celular vascular 

(VCAM-1) e endotélio-plaqueta (PCAM-1), e E-selectina, as quais, de maneira geral, 

desempenham papel fundamental no recrutamento de leucócitos e na formação de trombos 

(SANTHAKUMAR; STANLEY; SINGH, 2015; FREEDMAN, 2008). Aliado a isso, o elevado 

estresse oxidativo tem se associado diretamente ao aumento de danos na parede vascular e 

consequente rompimento do endotélio (PANENI et al., 2013). Ademais, a atividade da enzima 

endotelial óxido nítrico sintase (eNOS) também é reduzida diretamente devido ao estado de 

estresse oxidativo, reduzindo, dessa forma, a produção de óxido nítrico (CERIELLO; TESTA; 

GENOVESED, 2016), o qual atua na manutenção da homeostase vascular por meio da inibição 

da agregação plaquetária (GKALIAGKOUSI et al., 2009). 

O endotélio vascular danificado permite aumento da inflamação vascular, desencadeando 

os primeiros passos da aterosclerose, devido à passagem de macrófagos para o endotélio vascular e 

a formação de células espumosas (DALL’ASTA et al., 2012). O estresse oxidativo também 

aumenta excessivamente a proliferação de células musculares lisas endoteliais e vasculares 

mediante aumento da expressão de NF-kB, TGF-α e TGF-β (GIACCO; BROWNLEE, 2010). Tal 

proliferação celular aumenta significativamente o desenvolvimento da aterosclerose, devido ao 

aumento da aterogênese. Dessa forma, a presença do estresse oxidativo altera a proliferação celular, 

inflamatória e trombótica e as vias homeostáticas. 

Além da presença do diabetes, outras variáveis como idade, sexo, pressão arterial 

elevada, tabagismo, dislipidemias são consideradas principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (CUPPLES; D’AGOSTINO, 1987). Sabe-se que 

tais fatores quando agrupados são capazes de elevar o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (JACKSON et al., 2005). Dessa forma, a partir da incorporação desses fatores 

de risco, foram desenvolvidos algoritmos de predição de risco cardiovascular, os quais podem 

ser utilizados por profissionais de saúde da atenção primária a fim de avaliar tal risco em 

indivíduos (ANDERSON et al., 1991). 

Considerado uma das principais referências de estudo epidemiológico de coorte no 

mundo, o Framingham Heart Study iniciou-se em 1948 e tornou-se uma das principais 

referências para avaliação do risco cardiovascular (KANNEL, 1990; MENDIS, 2010; 
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OPPENHEIMER, 2005). Proposto por este estudo, o Escore de Risco de Framingham é 

considerado o algoritmo de predição de risco cardiovascular mais utilizado em todo o mundo, 

tanto na prática clínica como em pesquisas científicas, além de seu uso na população brasileira 

ser o mais indicado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006a).  

Para avaliação do risco cardiovascular, os indivíduos são avaliados quanto às variáveis 

idade, HDL-c, colesterol total, uso de medicamentos para hipertensão arterial, tabagismo e a 

presença de diabetes, as quais são utilizadas para o cálculo do Escore de Framingham, sendo que 

para cada variável são atribuídos pontos, os quais são somados e classificados em determinado 

percentual de risco, de acordo com os valores somados. A partir dos percentuais, os indivíduos são 

categorizados em baixo risco (< 10%), risco intermediário (10-20%) ou alto risco (> 20%) para 

doenças cardiovasculares nos próximos 10 anos (D’AGOSTINO et al., 2008). 

Em adição, fatores dietéticos apresentam papel crucial no controle metabólico de 

doenças crônicas não transmissíveis, como DM2 e doenças cardiovasculares (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2008). Estudos têm mostrado que padrões alimentares devem ser 

avaliados de maneira holística, em vez de considerar-se apenas nutrientes isolados (FOROUHI; 

WAREHAM, 2014; MOZAFFARIAN, 2016;), uma vez que a combinação de alimentos e a 

interação entre nutrientes promovem efeito sinérgico na saúde de indivíduos com DM2, 

trazendo benefícios para o controle metabólico da doença e para a redução do risco de 

complicações associadas ao DM2 (HODGE; BASSETT, 2016). 

 

2.3 Padrão alimentar e Diabetes Mellitus tipo 2 

  Tem-se observado na literatura que a dieta apresenta influência no desenvolvimento e 

controle do diabetes (AZADBAKHT et al., 2011; HEIDEMANN et al., 2005; LEY et al., 2014). 

Tradicionalmente, a associação dieta-doença são investigadas mediante avaliação individual dos 

componentes dietéticos (HEIDEMANN et al., 2005). No entanto, a dieta é algo complexo e de 

difícil investigação individual de cada componente dietético. Nesse sentido, padrões alimentares 

são variáveis abrangentes de vários alimentos ou grupos de alimentos, os quais levam em 

consideração não somente os alimentos, mas também as interações entre nutrientes e os efeitos dos 

componentes da dieta com a redução do risco e controle de doenças (HU, 2002). 

  A adoção de determinados padrões alimentares, como o Vegano, Vegetariano, 

Mediterrâneo e o padrão DASH (AZADBAKHT et al., 2011; BARNARD et al., 2006; 

BARNARD et al, 2009; ESPOSITO et al., 2009; KAHLEOVA et al., 2011; LEE et al., 2016) 

reduziu, em média, 0,80% no %HbA1c de indivíduos com DM2 que adotaram esses padrões 

alimentares (CARVALHO et al., 2019).  
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O padrão alimentar vegano, além de ser composto por alimentos de origem vegetal, 

apresenta em sua composição alimentos com baixo índice glicêmico e teor de gorduras.  Brand-

Miller et al. (2003) mostraram redução média de 0,43% no %HbA1c em indivíduos com DM2 

que adotaram dieta rica em alimentos com reduzido índice glicêmico. Em adição, estudos 

mostraram que dietas veganas com teor de gorduras reduzido aumentou a sensibilidade à 

insulina em indivíduos com DM2 (GOFF et al., 2005; GRECO et al., 2002). Em contrapartida, 

a presença de gorduras saturadas na dieta promoveu redução da sensibilidade à insulina 

(VESSBY et al., 2001; XIAO et al., 2006). Além disso, hábitos alimentares que favoreçam a 

ingestão de alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcares refinados associada à ingestão 

inadequada de frutas, verduras e grãos integrais, contribuem para o ganho ponderal aumentando 

o risco do desenvolvimento da DM2, bem como o mau controle metabólico de indivíduos já 

acometidos pela doença (CORDAIN et al., 2005; OSONOI et al., 2016). 

Apesar dos resultados positivos, o padrão alimentar vegano é de difícil seguimento, uma 

vez que é caracterizado pela restrição de diversos alimentos (LEE et al., 2016). Como alternativa, 

o padrão alimentar vegetariano pode tornar-se uma opção, devido a sua adesão ser mais facilitada. 

Kahleova et al. (2011) avaliaram os efeitos de uma dieta vegetariana restrita em calorias em 

indivíduos com DM2, e observaram melhora na sensibilidade à insulina e redução significante de 

0,65% no %HbA1c após 24 semanas de intervenção com a dieta vegetariana. Além disso, 43% 

dos indivíduos avaliados neste estudo apresentaram redução no uso de antidiabéticos orais, 

devido a episódios repetidos de hipoglicemia. Tais efeitos benéficos da dieta vegetariana no 

controle glicêmico desses indivíduos podem ser explicados por algumas razões, como a elevada 

ingestão de alimentos ricos em fibras, as quais reduzem o índice glicêmico de alimentos 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2008; CHANDALIA et al., 2000), e antioxidantes, os 

quais promovem melhor resposta metabólica ao estresse oxidativo e inflamação, além da reduzida 

ingestão de gorduras saturadas (BLOMHOFF, 2005; GUASCH-FERRÉ et al., 2017). 

Estudos abordando o padrão alimentar Mediterrâneo também têm observado melhora 

no controle glicêmico de indivíduos com DM2 (ELHAYANY et al., 2010; ESPOSITO et al., 

2009). Em uma intervenção com o padrão alimentar Mediterrâneo, Esposito et al. (2009) 

observaram reduções de 1,2% e 42 mg/dL no %HbA1c e na glicemia em jejum, 

respectivamente, após um ano de intervenção. Tais reduções foram sustentadas após quatro 

anos de intervenção (0,9% e 30 mg/dL, respectivamente). Em estudo posterior, Elhayany et al. 

(2010) observaram redução significativa de dois pontos no %HbA1c, após um ano de 

intervenção com o padrão alimentar Mediterrâneo em indivíduos com DM2. A composição 

nutricional da dieta mediterrânea, principalmente a presença do azeite de oliva, favorece a 
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ingestão de polifenóis, compostos antioxidantes que têm sido associados à redução do risco de 

desenvolvimento de DM2 e melhor controle glicêmico em indivíduos já acometidos, uma vez 

que favorecem a redução do estresse oxidativo e inflamação, da absorção intestinal de glicose 

e melhora na resistência à insulina (GUASCH-FERRÉ et al., 2017).  

Apesar de ser conhecido por trazer benefícios ao controle da hipertensão, o padrão 

alimentar DASH também tem sido estudado no controle metabólico do DM2 (AZADBAKHT 

et al., 2011; CHALLA; UPPALURI, 2018). Após oito semanas de intervenção com o padrão 

alimentar DASH, Azadbakht et al. (2011) observaram reduções no %HbA1c e glicemia em 

jejum de 1,7% e 29,4 mg/dL. Os benefícios desse padrão alimentar para o DM2 se devem à 

elevada ingestão de alimentos ricos em carboidratos de baixo índice glicêmico, os quais 

auxiliam na manutenção de concentrações adequadas de glicose sanguínea, promovendo assim 

melhor controle glicêmico (TYSON et al., 2012). 

  De maneira geral, alimentos com teor reduzido de gordura saturada e sódio, contendo 

fibras dietéticas, compostos fitoquímicos e antioxidantes, principalmente flavonoides, estão 

presentes em diferentes padrões alimentares e têm sido associados ao melhor controle glicêmico 

de indivíduos com DM2. Observa-se ainda que quando um padrão alimentar é estudado, não se 

deve considerar apenas o alimento em si, mas também o contexto político e social no qual este 

está inserido (GEORGOUSOPOULOU et al., 2017). Dessa maneira, estudos de diferentes 

padrões alimentares propõem que a composição nutricional dos alimentos que os integram 

associada a mudanças de hábitos de vida contribui para o controle metabólico de indivíduos 

com DM2 (OSONOI et al., 2016; SAVOCA; MILLER; LUDWIG, 2004; ZAD et al., 2015). 

 

2.3.1 Índices Dietéticos 

Diante da complexidade de avaliar a dieta e da existência de diversos padrões 

alimentares, alguns métodos vêm sendo utilizados para avaliação do consumo alimentar. O 

índice dietético é um método usado para determinar a qualidade da dieta a partir da avaliação 

da ingestão adequada de nutrientes, número de porções consumidas de cada grupo de alimentos 

(leite e substitutos, carnes, cereais, frutas, hortaliças) e quantidade de diferentes gêneros 

alimentícios presentes na dieta (PATTERSON et al., 1994).  

Com o passar dos anos, o conceito de qualidade da dieta sofreu modificações, uma vez 

que as relações entre a dieta e as doenças crônicas não transmissíveis tornaram-se mais claras. 

Em 1995, o HEI foi criado com o objetivo de incorporar as necessidades nutricionais e os guias 

dietéticos para americanos em uma única ferramenta. O HEI é um índice de qualidade global da dieta 

que tem como base o Dietary Guidelines for Americans (USDA, 1995) e o The Food Guide Pyramid 
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(USDA, 1992), utilizado para monitorar mudanças nos padrões alimentares, e considerado uma 

ferramenta útil para educação nutricional e promoção de saúde (KENNEDY et al., 1995). As 

informações dietéticas para o cálculo do HEI são obtidas por meio de um recordatório de 24 horas e 

dois registros alimentares. O HEI é composto por 10 componentes, sendo os cinco primeiros baseados 

nas porções recomendadas pelo United States Department of Agriculture - USDA (1992) para os 

cinco principais grupos alimentares (grãos, vegetais, frutas, leite e carnes). O sexto ao nono 

componente é baseado no consumo de nutrientes (gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol e 

sódio) e o décimo componente é baseado na variedade dos alimentos (KENNEDY et al., 1995). 

Devido à ênfase crescente em aspectos importantes da qualidade da dieta, como grãos 

integrais, vegetais variados e tipos específicos de gordura, surgiu a necessidade de revisão do 

HEI a fim de desenvolver uma ferramenta que estivesse em conformidade com as 

recomendações dos Dietary Guidelines for Americans 2005 (US HEALTH AND HUMAN 

SERVICES; USDA, 2005). Dessa forma, os componentes do HEI-2005 incluíram todos os 

principais grupos alimentares encontrados no MyPyramid, o qual é um sistema de guia 

alimentar da USDA (BOWMAN et al., 1998; BRITTEN et al., 2006). Tais componentes foram: 

frutas totais, vegetais totais, grãos totais, leite, e carne e feijões. Alguns componentes adicionais 

foram criados: frutas inteiras, uma vez que os Dietary Guidelines for Americans 2005 sugerem 

que a maioria das frutas ingeridas não sejam advindas de sucos de frutas; legumes e vegetais 

verde escuros e laranjas, pois esses três subgrupos de vegetais são os que mais se distanciavam 

dos valores recomendados a partir da ingestão atual; grãos integrais, pois devido às 

especificações de que pelo menos metade da ingestão de grãos deve ser integral; óleos, pois 

suas recomendações estão presentes no MyPyramid; e calorias provenientes de gorduras 

sólidas, bebidas alcoólicas e açúcares adicionados. O HEI-2005 também inclui componentes 

para gorduras saturadas e sódio (GUENTHER et al., 2007). 

A cada cinco anos é publicada uma nova versão dos Dietary Guidelines for Americans. 

O lançamento da versão de 2010 (USDA, 2010) se deveu a necessidade de uma nova 

atualização do HEI a fim de capturar as principais mudanças, como a adição de recomendações 

para frutos do mar (peixes e mariscos) e limitações na ingestão de grãos refinados. No entanto, 

as principais características do HEI-2005 foram mantidas no HEI-2010, como segue: 1. a 

qualidade da dieta é avaliada de duas perspectivas: adequação (componentes dietéticos para 

elevar a ingestão) e moderação (componentes dietéticos para reduzir a ingestão); 2. os padrões de 

pontuação são baseados em densidade, de tal forma que a mistura relativa de alimentos é avaliada; 

e 3. para todos os componentes, as pontuações mais altas indicam maior conformidade com os guias 

alimentares para americanos (GUENTHER et al., 2013). 
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A aplicabilidade do HEI no Brasil foi proposta por Fisberg et al. (2004), considerando a 

importância de estudos de consumo alimentar no Brasil para a construção de indicadores 

nutricionais desta população. Dessa forma, o Índice de Qualidade da Dieta (IQD) foi utilizado, 

adaptado da versão original do HEI (KENNEDY et al., 1995). Algumas mudanças foram realizadas 

para adaptação do índice: utilização do guia alimentar proposto por Philippi et al. (1999) como 

parâmetro para os componentes de 1 a 5; e o componente 10 (variedade da dieta) foi mensurado 

levando-se em conta os diferentes tipos de alimentos consumidos durante um dia, sendo que a escala 

foi elaborada em função do consumo mínimo de cinco alimentos e um máximo de 15 alimentos 

diferentes por dia. Todos os componentes foram avaliados e pontuados de zero a dez, sendo que os 

valores intermediários foram calculados proporcionalmente ao consumido. A qualidade da dieta foi 

determinada segundo três categorias definidas pela distribuição dos escores encontrados na 

população-alvo (FISBERG et al., 2004). 

A publicação do Guia Alimentar para a população brasileira em 2006 (BRASIL, 2006b) 

levou à necessidade de revisão do IQD. Dessa maneira, em 2011, originou-se o IQD-R, com 

base nas recomendações do Guia Alimentar 2006 (BRASIL, 2006b), bem como nas da 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2004), do Institute of Medicine (IOM, 2004), no HEI-

2005 (GUENTHER et al., 2007) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2007). Este 

novo índice dietético tem por objetivos avaliar a dieta de maneira global, medir fatores de risco 

dietéticos para doenças crônicas, avaliar a dieta em nível populacional e/ou individual, e 

monitorar a dieta de populações.  

Semelhante ao HEI-2005, os componentes do IQD-R são expressos em porções 

diárias/1000 kcal, de acordo com o recomendado no Guia Alimentar 2006 (BRASIL, 2006b) ou 

em percentual calórico do valor energético total. O IQD-R apresenta doze componentes, sendo nove 

destes baseados no consumo de grupos alimentares (frutas totais; frutas integrais; vegetais totais; 

vegetais verdes-escuros e alaranjados e leguminosas; cereais totais; cereais integrais; leite e 

derivados; carnes, ovos e leguminosas; e óleos), dois baseados na ingestão de nutrientes (gorduras 

saturadas e sódio) e um que representa a soma do valor energético proveniente da ingestão de 

gorduras sólidas, bebidas alcoólicas e açúcar de adição (PREVIDELLI et al., 2011). 

Para os grupos alimentares, definido previamente como descrito acima,  a ingestão maior 

ou igual às porções recomendadas, atribuiu-se pontuação máxima de cinco pontos para frutas totais; 

frutas integrais; vegetais totais; vegetais verdes-escuros e alaranjados e leguminosas; cereais totais; 

cereais integrais; 10 pontos para leites e derivados; carnes, ovos e leguminosas; óleos; gordura 

saturada; sódio;  e pontuação máxima de 20 pontos para a ingestão de gorduras sólidas, bebidas 

alcoólicas e açúcar de adição. Para a ausência do consumo ou para consumo acima do preconizado 
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(três últimos componentes) atribuiu-se pontuação zero, e para valores intermediários realizou-se 

cálculo proporcional à quantidade consumida. O somatório de cada componente constitui o escore 

total do índice, sendo que quanto maior o escore, melhor a qualidade da dieta. O escore máximo do 

IQD-R é de 100 pontos. Ressalta-se que, assim como o HEI, não existe uma categorização da 

pontuação final do IQD-R (PREVIDELLI et al., 2011).  

O IQD-R apresenta como limitação o fato de não mensurar o consumo energético, por 

avaliar mais diretamente a qualidade da dieta. Além disso, outra limitação diz respeito à pontuação 

máxima dos componentes. Indivíduos que consomem cinco porções diárias de frutas, por exemplo, 

receberão a mesma quantidade de pontos de indivíduos que consomem 10 porções. Em 

contrapartida, o IQD-R é um índice que avalia diversos componentes da dieta simultaneamente, 

como a qualidade sem necessariamente avaliar a quantidade de alimentos. Ressalta-se que, apesar 

de o IQD-R ser baseado nas recomendações do Guia Alimentar 2006 (BRASIL, 2006b), 

independentemente da existência do Novo Guia Alimentar (BRASIL, 2014), este índice não perdeu 

sua validade, uma vez que o propósito do Novo Guia Alimentar está voltado a recomendações 

qualitativas, focando principalmente no consumo de alimentos processados e ultra processados e 

em hábitos relacionados ao preparo e realização de refeições. 

Destaca-se ainda que o Guia Alimentar 2006 (BRASIL, 2006b) pode ser utilizado em 

ações de promoção de saúde e de educação alimentar e nutricional a fim de reduzir o risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, obesidade e o 

diabetes (BRASIL, 2006b; PREVIDELLI et al., 2011). Assim, a avaliação da qualidade da dieta 

em conjunto com a adoção de padrões alimentares ricos em nutrientes benéficos, especialmente 

antioxidantes, está relacionada tanto à redução do risco, como ao controle metabólico do 

diabetes. Nesse sentido, o zinco, micronutriente envolvido no metabolismo celular, apresenta 

benefícios para o controle glicêmico. Este micronutriente apresenta funções no organismo 

humano, inclusive desempenhando importantes papéis no sistema de defesa antioxidante e no 

metabolismo glicêmico, contribuindo assim para o controle do diabetes (BADRAN et al., 2016; 

CHIMIENTI, 2013; YANG et al., 2011).  

 

2.4 Zinco 

  O zinco é um micronutriente considerado essencial para todos os organismos vivos, 

sendo o segundo elemento traço mais abundante. Aproximadamente 95% do zinco corporal 

estão presentes dentro das células. Sua concentração bem como sua homeostase são mantidas 

por proteínas como as da família transportadores de zinco (ZnT e ZIP) (HUANG; LIPPARD 

2012; KAMBE et al., 2015; KING, 2011).  
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Na nutrição humana, a importância do zinco foi evidenciada em 1939, quando foi 

descoberto o seu papel na atividade da enzima anidrase carbônica, encontrada nas hemácias. Essa 

enzima promove a produção do ácido carbônico, mostrando assim que esse mineral é fundamental 

para todas as espécies (SHUTTLEWORTH, 1986). Cerca de 95% desse mineral se encontra no 

meio intracelular, com a seguinte distribuição: 30 a 40% no núcleo, 50% no citoplasma, organelas 

e vesículas, e o restante nas membranas celulares. Os principais tecidos que armazenam o zinco são 

os músculos, ossos, pele e fígado (KING, 2006; VALENZUELA et al., 2012). 

  O zinco possui funções catalíticas, estruturais e regulatórias. Além disso, tem sido 

descrito o papel do zinco no estresse oxidativo e na resposta imunológica, sendo um 

micronutriente importante para o sistema antioxidante. O zinco atua ainda na regulação gênica 

e na síntese de proteínas (ANDREINI; BERTINI, 2012; BAILEY; WEST; BLACK, 2015; 

KING, 2011; PRASAD, 2012). 

Em relação à função catalítica, estima-se que cerca de 3000 proteínas de zinco são 

codificadas pelo genoma humano, sendo reconhecida a sua participação em mais de 300 

metaloenzimas. O zinco está envolvido em reações enzimáticas que controlam os mecanismos 

celulares, como também nos processos de síntese do DNA, desenvolvimento cerebral e 

crescimento estatural normal (ANDREINI; BERTINI, 2012; BAILEY; WEST; BLACK, 2015; 

KING, 2011; MARET, 2013; PRASAD, 2012). 

Além disso, o zinco determina a forma espacial de proteínas, facilitando assim o 

dobramento de moléculas como cisteína ou histidina, as quais se tornam biologicamente ativas, 

formando estruturas denominadas “dedos de zinco”. Algumas das proteínas com essa estrutura 

participam de processos como diferenciação ou proliferação celular, transdução de sinal e adesão 

celular (KING, 2011). Este mineral também está envolvido na estrutura e estabilização de enzimas 

como a SOD, a qual desempenha a função de catalisar a reação de dismutação do radicalO2
-) em 

H2O2). Em humanos, a SOD está presente em três isoformas: SOD 1 (Cu/Zn-SOD), presente no 

citosol das células, a SOD 2 (Mn-SOD), encontrada nas mitocôndrias e a SOD 3 (Cu/Zn-SOD), 

presente no espaço extracelular. A SOD 1 é a isoforma mais abundante da família das enzimas 

antioxidantes, representando cerca de 90% do total da atividade das SODs. (FLEKAC et al., 2008; 

KURUTAS, 2016; PANDURU et al., 2010). 

Na função regulatória, o zinco é essencial em processos biológicos, incluindo a 

regulação gênica (STEFANIDOU et al., 2006; TUERK; FAZEL, 2009). A interação entre 

nutriente e gene pode acontecer de várias formas. No caso do zinco, ele age modificando a 

expressão gênica por meio de sua ligação com o fator de transcrição de resposta a metais 1 

(MTF1), o qual funciona como um sensor intracelular de zinco, estimulando positiva ou 
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negativamente a transcrição de genes como, por exemplo, o da metalotioneína (KING, 2011; 

TUERK; FAZEL, 2009). Além disso, o zinco participa do metabolismo glicídico em diversas 

etapas, como na síntese, cristalização, armazenamento e secreção de insulina (LI et al., 2015; 

RUTHER et al., 2016). O zinco apresenta ainda ação insulino-mimética, participando também 

da ativação da cascata de sinalização da insulina (CHIMIENTI, 2013; KAMBE et al., 2015; LI 

et al., 2015; MARET, 2017; RUTHER et al., 2016). 

A absorção desse mineral é mínima no estômago. Este processo ocorre, principalmente, 

no intestino delgado, especialmente no jejuno, por meio de um processo transcelular na 

superfície da borda em escova da célula do enterócito. Nessa célula, o zinco é transportado pela 

metalotioneína, proteína que contém de 60 a 68 aminoácidos e sete átomos de zinco, os quais 

estão ligados a moléculas de cisteína. Essa proteína é um marcador do status nutricional de 

zinco, com função de controlar a concentração desse mineral nas células. Quando há aumento 

da concentração de zinco circulante, por exemplo, este mineral induz a síntese de tioneína, 

armazenando o zinco e formando a metalotioneína. Quando a célula apresenta reduzidas 

concentrações de zinco, a metalotioneína libera este mineral na circulação para ser utilizado 

pelo organismo, ocorrendo ainda concomitante redução da sua excreção urinária (KAMBE et 

al., 2015; LIUZZI et al., 2004; WANG; BING, 2010). 

  Os mecanismos de regulação da absorção e da homeostase de zinco são realizados pelos 

transportadores de zinco das famílias ZIP (SLC39) e ZnT (SLC30), bem como pela 

metalotioneína. A família ZIP apresenta um total de 14 transportadores, os quais são responsáveis 

por mover o zinco do espaço extracelular ou de organelas celulares para o citoplasma. Em 

contrapartida, a família ZnT apresenta 10 transportadores identificados, os quais são responsáveis 

por mover o zinco do citoplasma para o lúmen das organelas intracelulares ou para o exterior da 

célula. Já a metalotioneína possui diferentes funções, como ação antioxidante e de 

compartimentalização do zinco intracelular, limitando a sua absorção em ocasiões de alta 

concentração do mineral (HESS et al., 2009; WANG; BING, 2010; KING, 2011; PRASAD, 

2012; SILVA; REIS; COZZOLINO, 2016, p. 731; MARET, 2017). 

A deficiência de zinco ainda é uma situação comum tanto nos países desenvolvidos 

quanto em desenvolvimento (MAXFIELD; CRANE, 2018). Essa deficiência além de ser 

ocasionada pela reduzida ingestão de alimentos fontes de zinco, pode ser também causada pela 

má absorção deste mineral, decorrente de disfunções metabólicas e genéticas, presença da 

doença de Crohn, acrodermatite enteropática, doença renal e cirrose hepática. As consequências 

da deficiência de zinco são retardo no crescimento, dermatite pustular, hipogonadismo, 
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alopecia, diarreia, perda de peso, letargia mental, redução do apetite e alterações 

neurossensoriais (PRASAD, 2012; YUYAMA et al., 2012). 

A biodisponibilidade do zinco pode ser prejudicada por fatores como a presença do 

fitato (hexafosfato de mioinositol) na dieta, e a competição pelo mesmo sítio de absorção entre 

o zinco e o ferro. No caso do fitato, este se liga ao zinco formando complexos menos solúveis, 

prejudicando a absorção do mineral (SILVA; REIS; COZZOLINO, 2016, p. 733). Em 

contrapartida, as proteínas mostram efeitos positivos, aumentando a biodisponibilidade do 

zinco, ressaltando-se ainda que alimentos proteicos também são ricos em zinco (FOSTER; 

SAMMAN, 2015; SILVA; REIS; COZZOLINO, 2016, p. 735).  

De acordo com o Institute of Medicine (IOM), a ingestão dietética de zinco recomendada 

para população adulta saudável é de 11,0 e 8,0 mg/dia para homens e mulheres, 

respectivamente. O zinco está disponível tanto em fontes vegetais quanto em animais, sendo 

que a carne vermelha, mariscos, cereais integrais e leguminosas fornecem maiores 

concentrações desse micronutriente. Esse mineral é encontrado ainda dentro da camada externa 

dos grãos integrais. Pães e cereais integrais, aveia em flocos, arroz integral, nozes, sementes, 

legumes e produtos de soja são alguns dos alimentos que possuem zinco em suas composições. 

As frutas e os vegetais de folhas verdes possuem reduzidas concentrações de zinco devido ao 

alto teor de água encontrada nesses alimentos (IOM, 2006).  

  Portanto, devido ao zinco ser amplamente encontrado dentro das células, a sua 

essencialidade para a saúde humana é dada pela sua participação em diversos processos 

biológicos, incluindo reações enzimáticas, processos de síntese de DNA, resposta imunológica, 

regulação gênica, estresse oxidativo e metabolismo glicídico (KING, 2011; OVERBECK; 

PRASAD, 2012; TANG; SHAY, 2001; TUERK; FAZEL, 2009). 

 

2.4.1 Zinco e Diabetes Mellitus tipo 2 

A importância do zinco no diabetes se dá pela sua ação antioxidante (GONZÁLEZ-

MAYO et al., 2017; MOCCHEGIANI; CONSORTIUM, 2008) e pela sua participação no 

metabolismo glicídico. Esse mineral vem sendo associado ao DM2 desde a descoberta da sua 

participação no estímulo da atividade do receptor de insulina, aumentando a translocação dos 

transportadores de glicose para as membranas plasmáticas (MASKE; GERMANY, 1957). 

Dessa forma, o zinco tem participação no controle da glicose circulante por meio da 

manutenção da homeostase da insulina (CARVALHO et al., 2017).  

A ação antioxidante do zinco no DM2 pode ser explicada por diversos fatores. As EROs 

estão aumentadas de forma constante, devido a uma série de mecanismos como o aumento da 
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síntese de NADH, excessiva produção de AGEs e redução da ação de enzimas antioxidantes, 

como a SOD (GONZÁLEZ-MAYO et al., 2017). O surgimento de complicações micro e 

macrovasculares relacionadas ao DM2 tem estreita ligação com o estresse oxidativo presente 

nesta doença. Além disso, o zinco apresenta papel antagônico na atividade redox de metais de 

transição, como o cobre e o ferro, que provocam oxidação de grupos sulfidril de proteínas (HO, 

2004; MOCCHEGIANI; CONSORTIUM, 2008). Dessa forma, o zinco é capaz de reduzir o 

estresse oxidativo e, consequentemente, o surgimento dessas complicações, uma vez que o 

mesmo atua na estrutura e estabilização da SOD, enzima antioxidante dependente de zinco em 

seu sítio catalítico (BADRAN et al., 2016; CHIMIENTI, 2013; GONZÁLEZ-MAYO et al., 

2017; KURUTAS, 2016; YANG et al., 2011). 

Dentre as três isoformas existentes da SOD, a SOD1 é considerada a primeira linha de 

defesa do sistema antioxidante contra as EROs. Assim, com o aumento da sua atividade a célula 

pode ser protegida de lesões oxidativas (FLEKAC et al., 2008; KURUTAS, 2016; PANDURU 

et al., 2010). Skrha et al. (1996) e Kasznicki et al. (2012) verificaram que indivíduos com DM2 

apresentaram atividade da SOD reduzida. Além disso, González-Mayo (2017) e Tavares (2017) 

verificaram que a atividade da SOD-1 esteve mais reduzida em indivíduos com DM2 quando 

comparados a indivíduos saudáveis. Porém, outros estudos mostraram que a atividade da SOD 

estava aumentada em indivíduos com DM2. Este aumento pode ser justificado pela ação dessa 

enzima na tentativa de controlar o estresse oxidativo, e assim reduzir os danos celulares 

(BANDEIRA et al., 2012; MOUSSA et al., 2008). 

O zinco também está presente nos processos de síntese, cristalização, armazenamento e 

excreção de insulina. Na síntese, os íons de zinco (Zn2+) presentes nos grânulos secretórios 

ligam-se à insulina, levando a sua maturação e cristalização. Esses processos acarretam na 

formação de complexos hexâmeros, os quais favorecem o armazenamento da insulina nas 

células β. Esses complexos zinco/insulina, quando liberados no espaço extracelular, se 

dissociam, possibilitando tanto a reabsorção dos íons de zinco pelas células β, como também a 

ação desse mineral na supressão da secreção de glucagon e nos receptores de insulina nas 

células alvo. Dessa forma, o zinco pode atuar na modulação da secreção de insulina por meio 

da interação com canais iônicos (LI et al., 2015; RUTHER et al., 2016). 

Além disso, esse micronutriente participa da estimulação da atividade do receptor de 

insulina tirosina quinase que posteriormente, por meio do estímulo pós-receptor, parece 

aumentar a translocação dos transportadores de glicose dos seus sítios intracelulares para a 

membrana plasmática, favorecendo o controle glicêmico (BADRAN et al., 2016; CHIMIENTI, 

2013; YANG et al., 2011). 
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O zinco tem participação também na ativação da cascata de sinalização da insulina, 

devido à sua ação insulino-mimética. Este mineral possibilita a translocação do transportador 

de glicose tipo 4 (GLUT-4) para a membrana plasmática, a partir da fosforilação dos substratos 

do receptor de insulina, da ativação da enzima fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) e da 

fosforilação da proteína Akt. Essa translocação do GLUT-4 possibilitará o transporte de glicose 

para dentro das células, favorecendo o controle glicêmico. Além disso, o zinco impede a 

desfosforilação dos receptores de insulina, por meio da inibição da proteína tirosina fosfatase 

1B (PTP1B), mantendo assim a cascata de sinalização (CHIMIENTI, 2013; KAMBE et al., 

2015; LI et al., 2015; MARET, 2017; RUTHER et al., 2016). 

  Ademais, estudos têm sugerido que tanto o desequilíbrio nas concentrações corporais 

de zinco influencia a patogênese do DM2 (BADRAN et al., 2016; VIKTORÍNOVÁ et al., 

2009), como também a própria condição do DM2 pode influenciar a homeostase desse mineral 

(BASAKI et al., 2012). Diversos estudos realizados nos últimos anos evidenciaram elevada 

prevalência de deficiência em zinco em indivíduos com DM2 (BADRAN et al., 2016; BASAKI 

et al., 2012; DODDIGARLA; PARWEZ; AHMAD, 2015; MASOOD et al., 2009; SAHARIA; 

GOSWAMI, 2013; XU et al., 2013; BANDEIRA et al., 2017).  

  Associado a isso, indivíduos com DM2 possuem excreção urinária de zinco aumentada, 

processo descrito como hiperzincúria, uma vez que o estado de hiperglicemia interfere no transporte 

ativo de zinco de volta para as células renais, levando a perda desse mineral na urina (CARVALHO 

et al., 2017; CHAUSMER, 1998; JANSEN et al., 2009). Este resultado foi observado nos estudos 

de Nsonwu et al. (2006), Marreiro et al. (2007) e Xu et al. (2013) com indivíduos com DM2. 

 

2.5 Variações genéticas no gene da SOD1 

No contexto das variações genéticas, tem sido demonstrada a importância da genômica 

nutricional para possibilitar melhor entendimento de como a nutrição pode influenciar as vias 

da homeostase metabólica. Diversas doenças crônicas têm sua patogênese relacionada a fatores 

genéticos (STEEMBURGO; AZEVEDO; MARTÍNEZ, 2009). O diabetes é uma dessas 

doenças, uma vez que o estresse oxidativo pode ser acelerado não somente devido a aumentada 

produção de EROs provocada pela hiperglicemia, mas também pelo comprometimento do 

sistema de defesa antioxidante causado parcialmente por variações genotípicas, denominadas 

polimorfismos, em enzimas de varredura como a SOD (FLEKAC et al., 2008; KURUTAS, 

2016). Nesse sentido, tem-se buscado esse entendimento em estudos envolvendo indivíduos 

com doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes. 
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Os SNPs são variações na sequência de DNA, presentes em mais de 1% da população, 

os quais envolvem apenas um par de bases e ocorrem a cada 300 pares de bases do DNA. Estas 

alterações genéticas podem ocorrer tanto em sequências não codificadoras do gene, como em 

sequências codificadoras, trazendo defeitos na produção de proteínas (LIMA et al., 2006). A 

presença do SNP nos genes que codificam as SODs pode influenciar o sistema de defesa 

antioxidante do organismo humano. Alguns polimorfismos foram identificados no gene da 

SOD1 (localizado no cromossomo 21, região 21q22.11), porém o mais estudado no DM é o 

SNP A35C (rs2234694) (AKHY et al., 2014; FLEKAC et al., 2008; GHATTAS; ABO-

ELMATTY, 2012; NYTHIA et al., 2016; PANDURU et al., 2010; VATS et al., 2014). Neste 

SNP há uma substituição da adenina por uma citosina na posição 35, sendo o alelo C (citosina) 

considerado de risco (FLEKAC et al., 2008). A frequência deste alelo no gene da SOD1 

(rs2234694) em diferentes grupos populacionais está apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Frequência do alelo de risco (C) no gene da SOD1 (rs2234694) em diferentes grupos 

populacionais. 

Autor, ano População 
Presença 

de DM2 
n 

Frequência do 

alelo de risco (%) 

UKKOLA et al., 2001 Finlandeses Sim 241 9,0 

YOUNG et al., 2006 Neozelandeses Não* 230 5,0 

FLEKAC et al., 2008 Tchecos Sim 306 42,0 

PANDURU et al., 2010 Romênios Não¥ 238 6,0 

GHATTAS; ABO-ELMATTY, 2012 Egípcios Sim 105 58,1 

AKHY et al., 2014 Bengaleses Sim 109 1,8 

VATS et al., 2015 Indianos (Norte) Sim 207 0 

NITHYA et al., 2016 Indianos (Sul) Sim 100 0 

DM2: diabetes mellitus tipo 2; n: número de indivíduos avaliados. 

* Indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica; ¥ Indivíduos com diabetes mellitus tipo 1. 

 

As informações referentes a esse polimorfismo são escassas. No entanto, tem-se buscado o 

entendimento da consequência funcional da presença desse SNP, conforme observado por Flekac et 

al. (2008) e Ghattas e Abo-Elmatty (2012), na República Tcheca e Egito, respectivamente. Estes 

autores mostraram que a presença do SNP A35C resultou na redução da atividade da SOD1 em 

indivíduos com DM2 quando comparados a indivíduos saudáveis. Por outro lado, pesquisadores 

observaram que tanto o alelo variante (C) quanto os genótipos variantes (AC/CC) mostraram-se 

completamente ausentes em indivíduos indianos com DM2 (NITHYA et al., 2016; VATS et al., 

2014). Além disso, em estudos de dois países distintos (Romênia e Bangladesh), realizados com 

indivíduos com diabetes e nefropatia diabética, observou-se associação entre a presença do SNP 

A35C e o avanço do estágio da doença (AKHY et al., 2014; PANDURU et al., 2010). 
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  Dessa forma, mesmo diante das limitações de estudos com esse SNP na população com 

diabetes, entende-se que se faz necessário investigar a sua presença e as consequências em 

indivíduos com DM2, visto que a frequência desse SNP varia de acordo com a etnia das 

populações estudadas. Em adição, ainda não há estudos brasileiros avaliando a presença desse 

SNP em indivíduos com DM2 associada ao estado nutricional relativo ao zinco. Assim, a 

avaliação dos desfechos da presença do SNP A35C no gene da SOD1 em indivíduos com DM2 

na atividade enzimática da SOD, no status de zinco e no controle glicêmico possibilitarão o 

entendimento de como essas variáveis se relacionam e atuam no controle metabólico. Ademais, 

a avaliação da associação de todas essas variáveis com o IQD-R no risco cardiovascular de 

indivíduos com DM2 são importantes para traçar estratégias alimentares que promovam melhor 

controle metabólico dessa população. 
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3 OBJETIVOS 

 

▪ Discutir o efeito de padrões alimentares no controle glicêmico de indivíduos com DM2 por 

meio de revisão sistemática. 

 

▪ Avaliar a relação entre IQD-R, estado nutricional relativo ao zinco, controle glicêmico, risco 

cardiovascular e a presença do SNP A35C no gene da SOD1 (rs2234694) em indivíduos com 

DM2. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

 

Os resultados estão apresentados em dois capítulos (artigos), conforme objetivos 

apresentados. 
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4.1 Artigo 1 

 

Efeito de diferentes padrões alimentares no controle glicêmico em indivíduos com 

diabetes mellitus tipo 2: uma revisão sistemática 1 

 

 

Gabrielli Barbosa de Carvalho1; Natalia Lohayne Dias-Vasconcelos2; Ramara Kadija Fonseca 

Santos1; Paula Nascimento Brandão-Lima3; Danielle Góes da Silva1,2; Liliane Viana Pires1,2* 

 

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergipe, Brasil. 

2 Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergipe, Brasil.  

3 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Sergipe, Brasil. 

 

RESUMO 

 

Diferentes padrões alimentares têm sido positivamente relacionados ao controle glicêmico de 

indivíduos com diabetes mellitus tipo 2. No entanto, um padrão alimentar consensual para esses 

indivíduos não está estabelecido. Nosso objetivo foi avaliar os efeitos da adoção de diferentes 

padrões alimentares nos marcadores de controle glicêmico de indivíduos com diabetes mellitus 

tipo 2. As bases de dados PubMed, Scopus, MEDLINE, Lilacs, Open Thesis e Google Scholar 

foram utilizadas na busca dos artigos, utilizando os Medical Subject Headings (MeSH) e termos 

relacionados ao padrão alimentar e controle glicêmico em indivíduos com diabetes mellitus tipo 

2. Estudos de intervenção com adultos dessa população sem complicações relacionadas ao 

diabetes, apresentando dados do percentual de hemoglobina glicada e padrões alimentares 

foram incluídos. Estudos in vitro, de revisão, observacionais, com animais e estudos com 

 
1 Artigo publicado na revista “Critical Reviews in Food Science and Nutrition”. Published online: 16 Jul 2019 

doi: 10.1080/10408398.2019.1624498 (ANEXO A - Versão Original). Versão Português, conforme as normas 

do periódico. 
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crianças, adolescentes, gestantes e lactantes foram excluídos. O tempo de adoção dos padrões 

alimentares variou de oito semanas a quatro anos em ensaios clínicos randomizados e seis meses 

no estudo de coorte. Padrões alimentares vegetarianos, veganos, do Mediterrâneo e DASH 

reduziram em média 0,8% do percentual de hemoglobina glicada, considerando todos os 

estudos incluídos. Observou-se também redução na glicemia em jejum e melhora no 

Homeostasis Model Assessment of Insulin Sensitivity. No entanto, mais ensaios clínicos 

randomizados são necessários para uma elucidação completa dessas questões. 

 

Palavras-chaves: padrão alimentar, diabetes mellitus tipo 2, controle glicêmico, hiperglicemia. 

 

INTRODUÇÃO 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é caracterizado por hiperglicemia crônica, que é uma 

das principais causas de redução da qualidade de vida e aumento de complicações relacionadas 

ao diabetes (American Diabetes Association 2018). Aspectos do estilo de vida, como elevada 

prevalência de sedentarismo (International Diabetes Federation 2017), e adoção de padrões 

alimentares não saudáveis podem favorecer o deficiente controle metabólico do DM2 (Osonoi 

et al. 2016; Esposito et al. 2009; Savoca et al. 2004). Além disso, estudos têm enfatizado que 

mais atenção deve ser dada aos padrões alimentares de uma forma holística, em vez de apenas 

considerar os nutrientes isolados (Forouhi e Wareham 2014; Mozaffarian 2016; American 

Diabetes Association 2018). 

Alimentos com teor reduzido de gorduras saturadas e sódio, ricos em fibras alimentares, 

compostos fitoquímicos e antioxidantes, principalmente flavonoides, estão presentes em 

padrões alimentares que têm sido associados a um melhor controle glicêmico em indivíduos 

com DM2 (Azadbakht et al. 2011; Chen et al. 2018, Villani et al., 2018). Estudos assumem que 
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a combinação de alimentos nesses padrões alimentares e a possível interação entre nutrientes 

promovem um efeito sinérgico sobre a saúde em indivíduos com DM2 (Hodge e Bassett 2016).  

A adoção de padrões alimentares saudáveis mostra-se benéfica para o controle glicêmico 

em indivíduos com diabetes por meio da combinação de diferentes grupos alimentares (Azadbakht 

et al. 2011; Ley et al. 2014). Além disso, padrões alimentares têm sido estudados de forma holística, 

considerando que um padrão alimentar engloba não apenas o próprio alimento, mas também 

aspectos inerentes ao plantio e colheita, preparo e ambiente alimentar, além de estar inserido em 

um contexto político e social (Georgousopoulou et al. 2017).  

Portanto, estudos têm sido realizados para analisar o efeito da adesão aos padrões de 

dieta vegetariana/vegana, mediterrânea e Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) no 

controle glicêmico, melhora do perfil lipídico, manutenção do peso corporal e qualidade. de 

vida de indivíduos com DM2 (Wheeler et al. 2012; Ajala, English e Pinkney 2013; Ley et al. 

2014). Além disso, mudanças no estilo de vida são cruciais para o controle metabólico, pois 

podem reduzir o risco de complicações do diabetes causadas pelo controle glicêmico deficiente 

(International Diabetes Federation 2017; American Diabetes Association 2018). 

Entretanto, nenhum padrão alimentar consensual foi estabelecido para indivíduos com 

DM2 (Sievenpiper e Dworatzek 2013), devido à complexidade que a interação entre nutrientes 

e fatores ambientais pode exercer no controle metabólico. Nesse cenário, o presente estudo tem 

como objetivo avaliar o efeito de diferentes padrões alimentares sobre os marcadores 

glicêmicos de indivíduos com DM2. 

 

MÉTODOS 

Delineamento da pergunta de pesquisa 

A pergunta de pesquisa foi definida baseada no método estruturado PICOS: P 

(population), I (interventions), C (comparators), O (outcomes), S (study design) (Centre for 
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Reviews and Dissemination, 2008). Os principais elementos da pergunta de pesquisa estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Elementos da pergunta de pesquisa de acordo com a estratégia PICOS. 

Descrição Abreviação Elementos da pergunta 

População (Population) P Indivíduos com DM2 

Intervenções (Interventions) I 

Adoção de padrões alimentares que favorecem o 

controle glicêmico de indivíduos com DM2 

Comparadores (Comparators) C 

Adoção de dietas convencionais controle para o 

tratamento metabólico de diabetes 

Desfechos (Outcomes) O 

Efeitos de padrões alimentares nas variáveis do 

controle glicêmico de indivíduos com DM2 

Design do estudo (Study design) S Estudos de intervenção  

Legenda: DM2, diabetes mellitus tipo 2. 

 

Estratégia de busca 

Essa revisão sistemática foi preparada incluindo publicações das bases de dados 

PubMed, Scopus, MedLine, Lilacs, Google Scholar e OpenThesis. A busca sistemática foi 

realizada em 5 de outubro de 2017. A estratégia de busca incluiu os seguintes termos indexados 

no Medical Subject Headings (MeSH): “feeding behavior” combinado com o operador 

booleano OR a termos similares (“dietary pattern”; “feeding pattern”; “eating behavior”; “food 

selection”; “dietary habit”); AND “type 2 diabetes mellitus” combinado com o operador 

booleano OR a termos similares (“type  2  diabetes  mellitus”; “type  2  diabetes”); AND glucose 

combinado com o operador booleano OR a termos similares (“glucose metabolism” OR “insulin 
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resistance” OR “insulin-resistant” OR hyperglycaemia OR “glycemic control” OR “glycaemic 

control” OR “glucose intolerance” OR “glucose metabolism disorders” OR hyperglycemia). 

 

Seleção de estudos e extração de dados 

Os critérios de elegibilidade incluíram estudos de intervenção com indivíduos com DM2 

sem complicações relacionadas ao diabetes (micro e macrovasculares), que necessariamente 

contivessem dados de percentual de hemoglobina glicada (%HbA1c) e descrição dos padrões 

alimentares adotados. Estudos in vitro, com animais, revisões e estudos observacionais foram 

excluídos, assim como aqueles que foram publicados apenas no formato de resumo ou que não 

tinham resumo disponível. Além disso, estudos com crianças, adolescentes, gestantes e 

lactantes foram excluídos. Não houve restrição de idioma ou período de publicação. Dois 

avaliadores (G.B.C. e N.L.D.V.) pesquisaram, de forma independente, os artigos, revisaram os 

títulos e resumos e realizaram leitura completa dos artigos. Quaisquer discordâncias foram 

resolvidas por um terceiro avaliador (L.V.P.). 

Os dados extraídos dos estudos incluíram as seguintes informações: autores e ano de 

publicação; país; objetivos do estudo; tamanho da amostra; critérios de inclusão e exclusão; 

variáveis bioquímicas, antropométricas e de ingestão alimentar; sexo; idade; tempo de 

diagnóstico de diabetes; análise estatística; e principais resultados em relação aos efeitos da 

intervenção dos padrões alimentares adotados comparados às dietas convencionais de controle 

para o tratamento metabólico do diabetes. Dados sobre intervenção dietética (tipo de padrão 

alimentar, tempo de intervenção e distribuição de nutrientes e energia), randomização e 

cegamento também foram obtidos. Os dados foram extraídos de forma padronizada, com base 

nas recomendações da ferramenta Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) 

(Moher et al. 2012). Esta etapa foi realizada por três autores (G.B.C., N.L.D.V. e R.K.F.S). 
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O Coeficiente Kappa foi utilizado para determinar o nível de concordância entre 

avaliadores nas etapas de seleção de estudos. De acordo com Landis e Koch (1977), a 

concordância entre autores é avaliada em um intervalo de < 0 a 1, sendo que < 0 = sem 

concordância, 0.00-0.19 = concordância fraca, 0.20-0.39 = pouca concordância, 0.40-0.59 = 

concordância moderada, 0.60-0.79 = concordância substancial e 0.80-1.00 = concordância 

quase perfeita. 

A presente revisão foi elaborada de acordo com as diretrizes propostas pelo Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA) (Moher et al. 2009). 

 

Avaliação do risco de vieses 

A avaliação do risco de vieses nos estudos incluídos foi realizada independentemente 

por dois revisores (R.K.F.S. e P.N.B.L.) utilizando a ferramenta da Cochrane Collaboration, 

com instrumentos específicos para cada tipo de estudo (Higgins e Green 2011). 

Especificamente, para ensaios clínicos randomizados, vieses de seleção, desempenho, detecção, 

atrito, relatórios e outros tipos de viés foram avaliados, tais como a clareza da apresentação e 

descrição dos dados. Os itens desta avaliação foram classificados como risco de viés baixo, alto 

ou pouco claro (Higgins et al. 2016). 

Estudos randomizados crossover foram avaliados usando a ferramenta de análise de viés 

para estudos randomizados (RoB 2.0) da Cochrane Collaboration, a qual é específica para 

ensaios crossover. Variações no processo de randomização, desvios de intervenções 

pretendidas, perda de dados de resultados, avaliação de resultados e seleção de resultados 

relatados foram abordados. Os itens desta avaliação foram classificados como baixo ou alto 

risco de viés, ou classificados como "algumas preocupações" (Higgins et al. 2016). 

Os estudos do tipo coorte foram avaliados usando a ferramenta Risk of Bias in Non-

randomized Studies – of Interventions (ROBINS-I) (versão para estudos do tipo coorte) da 
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Cochrane Collaboration. Vieses de confusão, seleção de participantes, medição de 

intervenções, desvios das intervenções pretendidas, perda de dados, avaliação dos resultados e 

relato seletivo dos resultados foram avaliados. Os itens desta avaliação foram classificados 

como baixo, moderado ou alto risco de viés (Sterne et al. 2016). 

 

Mensuração dos desfechos 

O efeito dos padrões alimentares no controle metabólico de indivíduos com DM2 foi 

considerado o principal desfecho. Esses efeitos foram avaliados pelo %HbA1c, como medida 

primária do controle glicêmico e pela análise dos padrões alimentares adotados. 

 

RESULTADOS 

 

Características dos estudos 

Após as etapas de seleção, sete estudos potenciais foram selecionados, dos quais dois 

foram identificados após a análise das listas de referências de estudos previamente selecionados 

(Barnard et al. 2006; Kahleova et al. 2011), e outros dois após uma busca manual não 

sistemática em bases de dados para identificar estudos adicionais que não puderam ser 

localizados através da pesquisa sistemática (Barnard et al. 2009; Esposito et al. 2009). Ao 

avaliar os estudos na íntegra, observou-se que o estudo de Barnard et al. (2009) correspondeu 

ao follow-up da população avaliada no estudo de Barnard et al. (2006). Os dados do baseline 

desses estudos foram apresentados juntos na tabela de caracterização dos estudos. As etapas de 

seleção dos estudos, de acordo com o método PRISMA, estão apresentadas na Figura 1. Dos 

seis estudos, quatro foram classificados como ensaios clínicos randomizados (Barnard et al. 

2006, 2009; Kahleova et al. 2011; Lee et al. 2016 ), um como um estudo randomizado crossover 

(Azadbakht et al. 2011), e um como um estudo de coorte (Asaad et al. 2016). 
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Figura 1. Fluxograma das etapas de seleção dos estudos de acordo com o método PRISMA. 

 

 

Na primeira etapa de seleção, que consistiu em leitura de títulos e resumos, o índice 

Kappa foi de 0,761, indicando concordância substancial entre os avaliadores. Na segunda etapa 

da seleção, composta por leitura de texto completo, o índice Kappa foi de 0,810, o que 

caracteriza uma concordância quase perfeita entre os avaliadores. 

Os estudos foram desenvolvidos nos Estados Unidos (Barnard et al. 2006, 2009), Itália 

(Esposito et al. 2009), Irã (Azadbakht et al. 2011), República Tcheca (Kahleova et al. 2011, 

Canadá (Asaad et al. 2016), e República da Coreia (Lee et al. 2016). Em relação aos padrões 

alimentares, quatro estudos avaliaram o padrão alimentar vegano ou vegetariano (Barnard et al. 

2006, 2009; Kahleova et al. 2011; Lee et al. 2016); um estudo avaliou o padrão dietético DASH 

(Azadbakht et al. 2011); um estudo avaliou a dieta do estilo Mediterrâneo (Esposito et al. 2009); 

e um estudo avaliou um plano alimentar prescrito por um nutricionista, que se baseou em 

aspectos socioeconômicos individuais, necessidades diárias e análise prévia da alimentação dos 
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participantes, utilizando a ferramenta Healthy Eating Index (HEI) adaptada para a população 

canadense (Asaad et al. 2016 ). 

A composição e principais características das dietas de intervenção e controle utilizadas 

nos ensaios clínicos randomizados incluídos nesta revisão sistemática estão apresentadas na 

Tabela 2. O estudo de coorte (Asaad et al. 2016) não foi incluído na Tabela 2 por não apresentar 

em seu conteúdo a distribuição de energia do plano de cardápio fornecido aos participantes. O 

plano alimentar nutricionalmente adequado para quatro semanas foi elaborado com base no 

Guia Alimentar do Canadá (Health Canada 2011) e incorporou alimentos e ingredientes 

sugeridos que estavam disponíveis localmente, financeiramente e fisicamente acessíveis e 

culturalmente aceitáveis. 
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Tabela 2. Composição e características da dieta de intervenção e controle de ensaios clínicos randomizados incluídos na revisão sistemática. 

Autores/ano Padrões Alimentares/Intervenção¹ Dietas Controle Convencionais Outras características 

Barnard et al. 

(2006, 2009) 

Dieta Vegana low-fat Dieta Convencional 
Dieta vegana low-fat: Rica em vegetais, frutas e grãos. Os participantes foram 

solicitados a evitar produtos animais e gorduras adicionais, e a favorecer alimentos 

de baixo índice glicêmico, como feijões e vegetais verdes. 

Dieta convencional: Baseada nas diretrizes da American Diabetes Association 

(2003). Ingestão de colesterol: ≤ 200 mg/dia. Os participantes com IMC > 25 kg/m2 

tiveram déficit de consumo de energia de 500-1000 kcal. 

Carboidratos: 75% Carboidratos + MUFAs: 60-70% 

Proteínas: 15% Proteínas: 15-20% 

Gorduras: 10% Gorduras saturadas: < 7% 

Esposito et al. 

(2009) 

Dieta Mediterrânea Dieta Low-fat Dieta Mediterrânea: Rica em vegetais e grãos integrais e pobre em carne vermelha, 

a qual foi substituída por aves e peixes. A principal fonte de gordura adicionada foi 

de 30 a 50 g de azeite. 

Dieta Low-fat: Baseada nos guidelines da American Heart Association (2000). Rica 

em grãos integrais e restrita em gorduras adicionais, doces e lanches gordurosos. 

1500 kcal (mulheres) 

1800 kcal (homens) 

1500 kcal (mulheres) 

1800 kcal (homens) 

Gorduras: ≥ 30% Gorduras: ≤ 30% 

CHO complexos: ≤ 50% Gorduras saturadas: ≤ 10% 

Kahleova et al. 

(2011) 

Dieta Vegetariana Dieta Convencional diabética Dieta Vegetariana: Rica em vegetais, grãos, legumes, frutas e nozes. Os produtos 

animais foram limitados a um máximo de uma porção de iogurte desnatado por dia. 

Restrição calórica de 500 kcal/dia. 

Dieta Convencional diabética: Baseada nos guidelines dietéticos da European 

Association for the Study of Diabetes. Ingestão de colesterol: < 200 mg/dia. Restrição 

calórica de 500 kcal/dia. 

Carboidratos: 60% Carboidratos: 50% 

Proteínas: 15% Proteínas: 20% 

Gorduras: 25% Gorduras: 30% 

 Gorduras saturadas: ≤ 7% 
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Azadbakht et 

al. (2011) 

Dieta DASH Dieta Controle 

Dieta DASH: Rica em frutas, legumes, grãos integrais, laticínios com baixo teor de 

gordura e baixo teor de gordura saturada, gordura total, colesterol, grãos refinados e 

doces. Ingestão de sódio: 2400 mg/dia. 

Dieta Controle: Similar ao padrão alimentar e hábitos dietéticos iranianos. 

NM 

Carboidratos: 50-60% 

Proteínas: 15-20% 

Gorduras: < 30% 

Açúcares simples: < 5% 

Lee et al.  

(2016) 

Dieta Vegana low-fat Dieta Convencional diabética 
Dieta Vegana low-fat: Rica em grãos integrais, legumes, frutas e legumes. Os 

participantes foram convidados a ingerir arroz integral; evitar arroz branco, 

alimentos processados feitos de farinha de arroz ou farinha de trigo, todos os 

produtos alimentícios de origem animal; e favorecer a ingestão de alimentos de baixo 

índice glicêmico. A quantidade e a frequência do consumo de alimentos, consumo 

de energia e tamanho das porções não foram restritas no período de 12 semanas. 

Dieta Convencional diabética: Baseada nos guidelines da Korean Diabetes 

Association (2011). Participantes foram convidados a restringir a ingestão diária de 

energia baseada no peso corporal, atividade física, e necessidade de controle de peso. 

Ingestão de colesterol: ≤ 200 mg/dia, ingestão mínima de gordura trans. 

NM 

Carboidratos: 50-60% 

Proteínas: 15-20% 

Gorduras: < 25% 

Gorduras saturadas: < 7% 

Legenda: ¹Adoção de padrões alimentares que favoreçam o controle glicêmico de indivíduos com DM2; ²Dietas controles convencionais para tratamento metabólico do diabetes; 

MUFAs: ácidos graxos monoinsaturados; DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension. NM: Não mencionado.  
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Avaliação do risco de vieses 

Após avaliação dos ensaios clínicos randomizados para viés de seleção (geração de 

sequência aleatória e ocultação de alocação), encontrou-se que 60% dos estudos foram 

classificados como de baixo risco e 40% como risco de viés pouco claro. Este resultado é devido 

a alguns estudos não descreverem o método usado para gerar a sequência de alocação em 

detalhes suficientes, bem como, não deixarem claro se a ocultação da alocação foi mantida 

(Kahleova et al. 2011; Lee et al. 2016). É importante ressaltar que o cegamento dos participantes 

não foi possível devido à natureza da intervenção; portanto, a avaliação do viés de desempenho 

não se aplicou neste caso. 

Embora não tenha sido possível cegar os pesquisadores responsáveis pela aplicação da 

intervenção dietética, o cegamento da avaliação dos resultados é um aspecto importante para a 

avaliação da intervenção. Em relação ao viés de detecção, 60% dos estudos foram classificados 

como de baixo risco (Barnard et al. 2006, 2009; Esposito et al. 2009) e 40% como alto risco de 

viés (Kahleova et al. 2011; Lee et al. 2016). 

Quanto aos vieses de atrito e relato, 100% dos estudos foram classificados como de 

baixo risco, pois foi observada a descrição da perda dos participantes com seus respectivos 

motivos, juntamente com a análise intention-to-treat; além disso, os resultados propostos foram 

relatados. Em relação a outros vieses, avaliou-se a presença do tempo de diagnóstico do 

diabetes, bem como informações sobre o uso contínuo de álcool, pois são aspectos que afetam 

o resultado da intervenção. Nesse aspecto, 60% dos estudos foram classificados como de baixo 

risco (Barnard et al. 2006, 2009; Lee et al. 2016) e 40% como alto risco de viés (Esposito et al. 

2009; Kahleova et al. 2011) porque não apresentou esta informação. Os resultados da avaliação 

do risco de viés são apresentados na Figura 2. 
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Figura 2. Avaliação de risco de viés dos estudos randomizados incluídos nesta revisão de acordo com 

a ferramenta da Cochrane Collaboration. 

 

 

O estudo randomizado crossover, quando avaliado para o processo de randomização, 

desvios da intervenção pretendida, dados de resultados ausentes e avaliação de resultados, foi 

classificado como "algumas preocupações". No entanto, quando avaliados para a seleção dos 

resultados relatados e viés geral, foi observado alto risco de viés (Figura 3). 

 

Figura 3. Avaliação de risco de viés do estudo randomizado crossover de acordo com a ferramenta da 

Cochrane Collaboration. 
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Em relação ao estudo de coorte, foi observado risco de viés pouco claro após avaliar os 

vieses de confusão, falta de dados e avaliação dos desfechos. No entanto, quando avaliados por 

vieses de seleção, classificação de intervenções, desvios das intervenções pretendidas e seleção 

dos resultados relatados, o estudo foi classificado como baixo risco de viés (Figura 4). 

 

Figura 4. Avaliação do risco de viés do estudo de coorte de acordo com a ferramenta da Cochrane 

Collaboration. 

 

 

Aspectos Gerais 

As características basais dos indivíduos avaliados nos estudos são mostradas na Tabela 

3. Observou-se que as mulheres correspondiam a 50% ou mais dos participantes em todos os 

estudos. Além disso, seis dos sete estudos incluídos tinham uma população entre 30 e 82 anos 

(Barnard et al. 2006, 2009; Esposito et al. 2009; Kahleova et al. 2011; Asaad et al. 2016; Lee 

et al. 2016). Um dos estudos incluídos não apresentou a idade dos indivíduos (Azadbakht et al. 

2011). 
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Tabela 3. Características basais de indivíduos com DM2 submetidos a intervenções dietéticas nos estudos incluídos na revisão sistemática. 

Autores (ano) Design do estudo Grupos Idade (anos) 

Tempo de diagnóstico 

de DM2 (anos) 

IMC 

(kg/m²) 

Variáveis do controle glicêmico 

Barnard et al. 

(2006, 2009) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Dieta vegana low-fat 

 

Dieta convencional 

56.70 

 

54.60 

8.60 

 

8.50 

33.90 

 

35.90 

Grupo Dieta vegana low-fat 

%HbA1c: 8.05; FPG: 163.50 mg/dL 

Grupo Dieta convencional  

%HbA1c: 7.93; FPG: 160.40 mg/dL 

Esposito et al. 

(2009) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Dieta mediterrânea 

 

Dieta low-fat 

52.40 

 

51.90 

NM 29.70 

 

29.50 

Grupo Dieta mediterrânea 

%HbA1c: 7.75; FPG: 162.00 mg/dL 

Grupo Dieta low-fat 

%HbA1c: 7.71; FPG: 159.00 mg/dL 

Kahleova et al. 

(2011) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Dieta vegetariana 

 

Dieta convencional 

diabética 

54.60 

 

57.70 

NM 35.10 

 

35.00 

Grupo Dieta vegetariana 

%HbA1c: 7.60; FPG: 172 mg/dL 

Grupo Dieta convencional diabética  

%HbA1c: 7.70; FPG: 172 mg/dL 

Azadbakht et al. 

(2011) 

Ensaio clínico 

randomizado 

crossover 

Dieta DASH 

 

Dieta controle 

NM NM NM Grupo Dieta DASH 

%HbA1c: 7.70; FBG: 160.90 mg/dL 

Grupo Dieta controle 

%HbA1c: 7.90; FBG: 171.80 mg/dL 
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Legenda: DM2: diabetes mellitus tipo 2; IMC: índice de massa corporal; %HbA1c: percentual de hemoglobina glicada; FPG: glicemia em jejum; FBG: glicemia em jejum 

sanguínea; NM: não mencionado. 

Asaad et al. 

(2016) 

Estudo de coorte 

longitudinal 

- 59.20 9.10 32.50 %HbA1c: 8.00 

Lee et al.  

(2016) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Dieta vegana 57.50 9.40 23.90 Grupo Dieta vegana  

%HbA1c: 7.70; FBG: 138.40 mg/dL 

Grupo Dieta convencional diabética 

%HbA1c: 7.40; FBG: 126.30 mg/dL 

Dieta convencional 

diabética 

58.30 - 23.10 
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Os principais resultados de cada estudo estão apresentados na Tabela 4. Quanto às 

variáveis abordadas, três estudos apresentaram informações sobre o tempo de diagnóstico do 

diabetes, com tempo médio de 9,0 anos, variando entre 7,0 e 10,8 anos (Barnard et al. 2009; 

Asaad et al. al. 2016; Lee et al. 2016). 

Quando a duração das intervenções propostas e o tipo de intervenção foram analisados, 

os ensaios clínicos randomizados mostraram intervenções que variaram de oito semanas a 

quatro anos (Barnard et al. 2006, 2009; Esposito et al. 2009; Azadbakht et al. 2011; Kahleova 

et al. 2011, Lee et al., 2016). No estudo de coorte, a duração da intervenção foi de seis meses 

e, durante esse período, os participantes receberam informações e orientações sobre 

alimentação saudável (Asaad et al. 2016). 

Observou-se redução média de 0,80% no % HbA1c, considerando todos os estudos incluídos 

nesta revisão sistemática. Nos quatro estudos que abordaram padrões alimentares veganos ou 

vegetarianos, houve uma redução média de 0,68% no %HbA1c nos grupos que foram submetidos à 

intervenção, quando comparados com os grupos de dieta controle, independentemente da duração da 

intervenção (Barnard et al. 2006, 2009; Kahleova et al., 2011; Lee et al., 2016). 

Os estudos que ofereceram os padrões alimentares DASH e Mediterrâneo mostraram 

benefícios para o controle glicêmico de indivíduos com DM2. Azadbakht et al. (2011) 

observaram redução média de 1,7% e 29,4 mg/dL no %HbA1c e na glicemia em jejum, 

respectivamente, após oito semanas de intervenção com dieta DASH. A redução no %HbA1c e 

na glicemia em jejum também foi observada por Esposito et al. (2009) após um (1,2% e 42 

mg/dL, respectivamente) e quatro anos (0,9% e 30 mg/dL, respectivamente) de intervenção 

com padrão alimentar Mediterrâneo. Além disso, a adoção do padrão alimentar Mediterrâneo 

também levou a um aumento na sensibilidade à insulina, indicado pela melhora no índice 

Homeostasis Model Assessment of Insulin Sensitivity (HOMA-S), quando comparado a uma 

dieta controle convencional (Esposito et al. 2009). 



55 
 

Tabela 4. Efeitos dos padrões alimentares na ingestão alimentar e controle metabólico de indivíduos com DM2 nos estudos incluídos na revisão 

sistemática. 

Autores (ano) 

Design do 

estudo 

N (participantes) 

Duração da 

intervenção 

(semanas) 

Variáveis Principais resultados 

Barnard et al. 

(2006) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Grupo dieta vegana low-fat  

(n = 37) 

Grupo dieta convencional  

(n = 37) 

22 Controle glicêmico: 

%HbA1c e FPG 

Padrão alimentar: 

R24h (quatro R24h) 

Registro alimentar de 3 dias 

Antropométrica: 

IMC e CC 

• Redução significativa no %HbA1c e na 

glicemia em jejum em ambos os grupos. 

•   Nenhuma diferença significativa no %HbA1c e 

glicemia em jejum entre os grupos após a 

intervenção. 

• Elevada ingestão de fibras no grupo dieta vegana 

low-fat.  

• Redução significativa no IMC e CC em ambos 

os grupos. 

Barnard et al. 

(2009) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Grupo dieta vegana low-fat 

 (n = 49) 

Grupo dieta convencional  

(n = 50) 

74 Controle glicêmico: 

%HbA1c e FPG 

Padrão alimentar: 

R24h (sete R24h) 

Registro alimentar de 3 dias 

• Redução significativa no %HbA1c em ambos os 

grupos  

• Maior redução no %HbA1c no grupo dieta 

vegana low-fat. 
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Antropométrica: 

IMC e CC 

• Maior redução na ingestão de gorduras total, 

saturada, monoinsaturada e colesterol. 

• Elevada ingestão de fibras no grupo dieta vegana 

low-fat. 

• Redução significativa no IMC e CC em ambos 

os grupos. 

Esposito et al. 

(2009) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Grupo dieta Mediterrânea 

 (n = 108) 

Grupo dieta low-fat (n = 107) 

208 Controle glicêmico: 

%HbA1c 

FPG 

Insulina sérica; HOMA-S; 

Adiponectina 

Padrão alimentar: 

Diário alimentar 

Antropométrica: 

IMC e CC 

•   Redução significativa no %HbA1c e glicemia 

de jejum em ambos os grupos. 

•  Maior redução no %HbA1c e glicemia em jejum 

no grupo dieta Mediterrânea. 

•  Aumento na concentração de adiponectina e 

melhora no HOMA-S no grupo dieta Mediterrânea. 

• Redução significativa no IMC e CC no grupo 

dieta Mediterrânea após 1 ano de intervenção. 

Kahleova et 

al. (2011) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Grupo dieta vegetariana (n = 37) 

Grupo dieta convencional 

diabética (n = 37) 

24 Controle glicêmico: 

%HbA1c 

FPG 

Peptídeo C 

• Redução significativa no %HbA1c e glicemia 

em jejum no grupo dieta vegetariana ao final da 

intervenção. 
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Padrão alimentar: 

  R24h (quatro R24h) 

Registro alimentar de 3 dias 

Antropométrica: 

IMC e CC 

• Maior ingestão de carboidratos e menor ingestão 

de proteínas e colesterol no grupo dieta 

vegetariana. 

• Redução significativa do IMC e CC em ambos 

os grupos. 

• Maior redução da CC no grupo dieta 

vegetariana. 

• Maior perda de peso no grupo dieta vegetariana. 

Azadbakht et 

al. (2011) 

Ensaio clínico 

randomizado 

crossover 

Grupo dieta DASH (n = 31) 

Grupo dieta controle (n = 31) 

8 Controle glicêmico: 

%HbA1c 

FPG 

Padrão alimentar: 

Diário alimentar de 3 dias 

Antropométrica: 

Peso corporal e CC 

 

•  Reduções significativas no %HbA1c e glicemia 

em jejum em ambos os grupos. 

•  Maiores reduções em% HbA1c e glicemia de 

jejum no grupo de dieta DASH. 

•  Não houve diferenças significativas na ingestão 

de energia, proteína, carboidratos e gordura entre 

os grupos. 

•  Redução significativa no peso corporal e na CC 

em ambos os grupos, mas maior no grupo de dieta 

DASH. 
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Legenda: %HbA1c: percentual de hemoglobina glicada; FPG: Fasting Plasma Glucose; R24h: recordatório alimentar de 24 horas; IMC: Índice De Massa Corporal; CC: 

Circunferência da Cintura; HOMA-S: Homeostasis Model Assessment of Insulin Sensitivity; HEI: Healthy Eating Index; PDAQ: Perceived Dietary Adherence Questionnaire; 

DSES: Diabetes Self-Efficacy Scale. 

Asaad et al. 

(2016) 

Estudo de 

coorte 

longitudinal  

n = 73 24 Controle glicêmico: 

%HbA1c 

Padrão alimentar: 

R24h (três R24h) 

Questionários: 

HEI, PDAQ e DSES 

•  Reduções significativas no %HbA1c após 3 e 6 

meses de intervenção. 

•  No baseline, pelo escore do HEI, os indivíduos 

"precisam melhorar" em relação à qualidade da 

dieta. 

•  Aumento significativo nos escores do PDAQ e 

do DSES após 3 meses de intervenção. 

•  Redução significativa do IMC e CC após a 

intervenção. 

Lee et al. 

(2016) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Grupo dieta vegana (n = 46) 

Grupo dieta convencional 

diabética (n = 47) 

12 Controle glicêmico: 

%HbA1c 

FPG 

Padrão alimentar: 

Registro alimentar de 24h 

Antropométrica: 

IMC e CC 

•  Reduções significativas no %HbA1c em ambos 

os grupos. 

•  Maior redução no %HbA1c no grupo de dieta 

vegana. 

•  Redução significativa no IMC e CC após 

intervenção isolada com dieta vegana. 



59 
 

O plano alimentar baseado no escore do HEI de indivíduos que necessitavam de melhora 

na qualidade da dieta após análise prévia de hábitos alimentares mostrou benefícios para o 

controle glicêmico, como indicado por reduções significativas de 0,7% e 0,5% no HbA1c%, 

aos três e seis meses de intervenção, respectivamente. Os autores ajustaram os resultados para 

variáveis de confusão, como idade; gênero; atividade física de base, HEI, IMC e % HbA1c 

(Asaad et al. 2016). 

 

DISCUSSÃO 

Diferentes padrões alimentares influenciaram o controle glicêmico de indivíduos com 

DM2, sendo que os padrões vegano, vegetariano, DASH e mediterrâneo apresentaram os 

resultados mais expressivos. É possível observar que os padrões alimentares apresentam como 

características comuns a elevada presença de fibras alimentares, grãos integrais, frutas, 

vegetais, nozes, características de uma dieta rica em alimentos com baixo índice glicêmico e 

reduzido teor de gordura, principalmente gordura saturada e colesterol (Barnard et al. 2006, 

2009; Esposito et al. 2009; Azadbakht et al. 2011; Kahleova et al. 2011; Lee et al. 2016). 

Diversos fatores podem explicar o efeito da dieta vegana no controle glicêmico, dentre 

os quais as características nutricionais desse padrão alimentar, como o reduzido teor de gordura, 

principalmente a gordura saturada. Um estudo anterior mostrou uma redução de 28% na 

glicemia plasmática em jejum em uma intervenção com dieta vegana low-fat de 12 semanas 

(Nicholson et al., 1999). Além disso, estudos sugeriram que as dietas veganas com reduzido 

teor de gordura acarretaram em reduzido acúmulo de gordura intracelular, melhorando a 

sensibilidade à insulina (Greco et al. 2002; Goff et al. 2005). Por outro lado, estudos mostraram 

que dietas ricas em gorduras saturadas (Vessby et al. 2001) e a ingestão oral de emulsões 

contendo gorduras predominantemente saturadas (Xiao et al. 2006) acarretaram em diminuição 

da sensibilidade à insulina, como indicado pelo índice HOMA-S. 
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Além disso, outras características da dieta vegana contribuíram para o controle 

glicêmico de indivíduos com DM2. Uma dieta rica em alimentos com baixo índice glicêmico 

levou a uma redução média de 0,43 pontos no %HbA1c (Brand-Miller et al. 2003). Ademais, 

uma dieta rica em alimentos ricos em fibras contribuiu para redução na glicose plasmática e 

urinária e nas concentrações sanguíneas de insulina (Chandalia et al. 2000). Apesar dos bons 

resultados no controle glicêmico de indivíduos com DM2, o padrão de dieta vegana pode 

apresentar dificuldades de adoção, devido à total exclusão de alimentos de origem animal, os 

quais estão frequentemente presentes na dieta diária (Lee et al. 2016). 

Como alternativa a essa questão, o padrão alimentar vegetariano pode se apresentar 

como uma opção de adesão mais fácil. A Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos 

enfatiza que o padrão alimentar vegetariano, quando adequadamente planejado, tem efeitos 

positivos no tratamento de doenças crônicas (Melina, Craig e Levin 2016). Nesse sentido, 

Kahleova et al. (2011) observaram que a adesão ao padrão alimentar vegetariano favoreceu a 

melhora do controle glicêmico em indivíduos com DM2. 

Corroborando com esses resultados, uma metanálise encontrou associação significativa 

entre o padrão alimentar vegetariano e o melhor controle glicêmico em indivíduos com DM2, 

indicado por uma redução média de 0,4% no %HbA1c. No entanto, nenhuma redução 

significativa foi observada na glicemia em jejum (Yokoyama et al. 2014). Como a glicemia em 

jejum é um marcador menos sensível e o %HbA1c é um melhor preditor do controle do diabetes, 

esse resultado não exclui os efeitos benéficos da dieta vegetariana no tratamento do DM2 

(Selvin et al. 2010). 

Além dos benefícios das dietas veganas e vegetarianas para o controle glicêmico, os estudos 

incluídos nesta revisão sistemática relataram reduções significativas no IMC e na circunferência da 

cintura após a intervenção (Barnard et al. 2006, 2009; Kahleova et al. 2011; Lee et al. 2016). 

Atualmente, a perda de peso através da redução da ingestão calórica total é considerada a principal 
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maneira pela qual indivíduos com DM2 submetidos a intervenções dietéticas, como dietas veganas 

ou vegetarianas, podem alcançar um adequado controle glicêmico (Barnard et al. 2005; Kahleova 

et al. 2011 Ajala et al., 2013; Mishra et al., 2013). Estudos anteriores encontraram resultados 

semelhantes, como redução significativa do peso corporal em indivíduos após dietas à base de 

plantas, quando comparados com aqueles que seguiram uma dieta convencional (Nicholson et al. 

1999; Berkow e Barnard 2006). Como o excesso de tecido adiposo é considerado um fator 

desencadeante da resistência à insulina, a perda de peso observada nos estudos pode resultar em 

benefícios para a sensibilidade à insulina e controle glicêmico (Kahn, Hull e Utzschneider 2006), 

como a redução das doses de antidiabéticos orais devido à hipoglicemia recorrente em indivíduos 

com DM2 (Barnard et al. 2006, 2009). 

A adesão ao padrão dietético DASH está frequentemente relacionada ao manejo nutricional 

de indivíduos com hipertensão (Sacks et al. 2001; Appel et al. 2006; Fung et al. 2008; Niknam et 

al. 2015) e seu papel no controle do DM2 também tem sido estudado (Challa e Uppaluri 2018). 

Considerando que 55% da energia total consumida na dieta DASH provém principalmente de 

carboidratos de baixo índice glicêmico, seguir essa dieta pode beneficiar indivíduos com DM2, pois 

a absorção de carboidratos de baixo índice glicêmico ajuda a manter valores adequados de glicemia, 

resultando em melhor controle glicêmico (Tyson et al. 2012). 

Ensaios clínicos randomizados que investigam o impacto da dieta DASH no controle 

glicêmico de indivíduos com DM2 são escassos na literatura. Em um estudo iraniano incluído 

nesta revisão sistemática, observou-se uma melhora nos marcadores de controle glicêmico com 

a adoção do padrão dietético DASH (Azadbakht et al. 2011). Além disso, a adoção da dieta 

DASH foi associada ao aumento dos níveis de colesterol HDL (HDL-c), redução da pressão 

arterial sistólica e perda de peso significativa em indivíduos com DM2, sendo este último 

intimamente relacionado ao controle glicêmico (Azadbakht et al. 2011). 
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Como a dieta DASH se baseia em um plano alimentar rico em frutas e vegetais, uma 

maior ingestão de fitoquímicos, isoflavonas e fitoestrógenos é observada, sugerindo potencial 

efeito cardioprotetor e promoção da perda de peso (Azadbakht et al. 2011; Widmer et al. 2015). 

Mesmo com um pequeno número de estudos de intervenção avaliando seus benefícios para a 

população com DM2, a dieta DASH é uma estratégia potencial tanto para a redução da 

incidência do DM2 quanto para o controle metabólico da doença, devido à sua composição 

(Liese et al. 2009 Barnes et al., 2013).  

Padrões alimentares com grande quantidade de fibras ajudam a diminuir a absorção de 

glicose e colesterol no intestino, resultando em menores concentrações sanguíneas de glicose e 

insulina pós-prandiais e melhor controle do peso corporal (Chandalia et al. 2000; Livesey e 

Tagami 2009; Fujii et al. 2013; Yao et al., 2014, Chen et al., 2018). Além disso, as fibras 

aumentam a fermentação bacteriana no intestino, o que leva a importantes processos envolvidos 

na melhora da sensibilidade à insulina e à inibição da reabsorção de ácidos biliares, como a 

síntese de ácidos graxos de cadeia curta, ativação do receptor 43 acoplado à proteína G (Gpr43) 

e secreção de o hormônio anorético glucagon-like peptide-1 (GLP-1) (De Vadder et al. 2014; 

Frota et al. 2015; Lee et al. 2016). 

O padrão alimentar Mediterrâneo é um dos modelos mais estudados em termos de 

benefícios para a saúde e redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. O estudo de 

Esposito et al. (2009), incluído nesta revisão, verificou redução na glicemia em jejum e no 

%HbA1c no grupo seguindo a dieta mediterrânea em relação ao grupo de dieta convencional. 

Este resultado é corroborado por um ensaio clínico randomizado realizado na Espanha, que 

avaliou o efeito de três modelos de dieta no controle metabólico de indivíduos com DM2, e 

constatou que a dieta mediterrânea estava associada à diminuição da incidência de retinopatia 

e nefropatia diabética, devido ao melhor controle glicêmico. Além disso, este estudo também 
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observou associação com redução nos valores de pressão arterial diastólica e HDL-c (Díaz-

López et al. 2015). 

A composição nutricional da dieta mediterrânea favorece a ingestão de antioxidantes, 

especialmente polifenóis, que têm sido associados à redução do risco de desenvolvimento de 

DM2 e melhor controle glicêmico em indivíduos com DM2, uma vez que os polifenóis 

promovem melhor resposta metabólica ao estresse oxidativo e inflamação, reduzem a absorção 

intestinal de glicose e melhoram a resistência à insulina (Guasch-Ferré et al. 2017). 

O azeite de oliva extravirgem, componente importante da dieta mediterrânea, é notável 

por conter importantes compostos fenólicos, como oleuropeína e hidroxitirosol, flavonoides, 

especialmente flavonas e lignanas (Guasch-Ferré et al. 2017). Estes compostos aparentemente 

melhoram a resposta ao estresse metabólico característico no DM2, inibindo a ativação do fator 

de transcrição nuclear kappa B (NF-ĸB), que regula a expressão gênica de citocinas pró-

inflamatórias. Além disso, compostos fenólicos auxiliam na produção celular de antioxidantes 

mediados pelo fator nuclear eritróide 2 (Nrf2) e melhoram a atividade de enzimas antioxidantes 

como superóxido dismutase (SOD), catalase e glutationa peroxidase (GPX) em modelos 

animais diabéticos (Alam et al. 2014). No entanto, mais ensaios clínicos randomizados são 

necessários para elucidar completamente os efeitos do azeite de oliva extravirgem no controle 

glicêmico de indivíduos com DM2 (Widmer et al. 2015). 

Uma maneira diferente de avaliar os padrões alimentares é o HEI escore. Asaad et al. 

(2016) utilizaram essa ferramenta adaptada para a população canadense com oito componentes 

de 'adequação' (frutas e hortaliças inteiras; frutas inteiras; vegetais verde-escuros e laranjas; grãos 

totais; grãos integrais; leite e derivados; carne e alternativas; gorduras insaturadas), mais três 

componentes de 'moderação' (gorduras saturadas, sódio e 'outros alimentos') (Garriguet 2009). 

Nesse sentido, a qualidade do plano proposto pelos autores foi demonstrada por um aumento 



64 
 

significativo no HEI escore, atribuído ao aumento do consumo de frutas, hortaliças e grãos 

integrais, e ao menor consumo de gordura saturada e sódio (Asaad et al., 2016). 

Nos modelos ajustados por idade, sexo e variáveis iniciais (%HbA1c e HEI escore), um 

aumento de um ponto no HEI escore predisse uma redução de 0,019 ponto no %HbA1c. Assim, 

o estudo mostrou uma redução média significativa no %HbA1c após três meses de intervenção, 

que foi mantida após seis meses. Melhora nos perfis lipídicos e marcadores antropométricos 

também foi observada (Asaad et al. 2016). 

A literatura demonstrou associação entre maiores HEI escores (adaptados para 

diferentes populações) e redução do risco de doença cardiovascular em indivíduos com DM2 

(Huffman et al. 2011; Wu et al. 2016). As recomendações do HEI estimulam o consumo de 

vegetais, frutas, grãos integrais, frutos do mar e legumes, fontes de carotenoides, ácido 

ascórbico, fitoquímicos, fibra alimentar, ácidos graxos ômega-3 e outros nutrientes associados 

a fatores de risco reduzidos para doenças cardiovasculares (Wu et al. 2016). 

Indivíduos com diabetes apresentam aumento do risco cardiovascular devido a distúrbios 

causados pela hiperglicemia, como disfunção das células endoteliais, disfunção do músculo liso 

vascular, função plaquetária prejudicada e coagulação anormal (Beckman, Creager e Libby 2002; 

Emerging Risk Factors Collaboration et al. 2010). Assim, a adesão ao padrão que utilizou as 

recomendações do HEI provou ser benéfica para esses indivíduos (Asaad et al. 2016).  

Os desfechos dos padrões alimentares são influenciados por características não 

nutricionais, como atividade física, aspectos socioculturais, econômicos e ambientais. No 

estudo de Esposito et al. (2009), os participantes que seguiram a dieta mediterrânea foram mais 

ativos fisicamente, e seu controle glicêmico melhorado foi associado simultaneamente a 

mudanças comportamentais e de qualidade de vida. Além disso, tanto a dose quanto a variedade 

de classes de agentes hipoglicemiantes foram reduzidas significativamente. 
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Nesse cenário, a dieta mediterrânea tem sido descrita como um patrimônio imaterial e 

aborda tanto aspectos nutricionais quanto hábitos de vida saudáveis, como comer em 

companhia, compartilhar alimentos, socializar, fortalecer os laços familiares e amizades e 

participar da preparação das refeições (UNESCO 2012). 

A prática regular de exercícios físicos proposta é crucial para o manejo do DM2 devido 

ao seu efeito na redução da glicemia (Colberg et al. 2010). Esse efeito está relacionado à 

translocação do transportador de glicose 4 (GLUT-4), que não requer sinalização de insulina 

para ativação (Hayashi, Wojtaszewski e Goodyear 1997; Pereira e Lancha 2004). Assim, 

mudanças nos padrões alimentares associados à atividade física melhoram os marcadores 

glicêmicos de indivíduos com DM2 (Asaad et al. 2016). 

No estudo de Asaad et al. (2016), também foram realizadas sessões educativas interativas 

focadas no planejamento do cardápio alimentar com alimentos familiares e acessíveis. Nessa 

abordagem, o modelo transteórico foi utilizado para induzir mudanças no comportamento 

alimentar, considerando as necessidades, preferências e tolerâncias individuais, o que aumentou a 

adesão individual ao plano alimentar. Segundo Inzucchi et al. (2012), os indivíduos com DM2 

devem ser encorajados a consumir refeições que atendam às suas necessidades nutricionais, 

preferências e aspectos culturais, o que requer o envolvimento dos indivíduos nas decisões de 

cuidados de saúde, visando otimizar sua adesão ao plano de dieta. 

Esta revisão sistemática tem vários pontos fortes. Primeiramente, os indivíduos avaliados 

apresentaram idade e tempo de diagnóstico de DM2 semelhantes, reduzindo o risco de 

interferências dessas variáveis nos resultados. Em segundo lugar, os resultados desta revisão 

foram obtidos por uma avaliação dos padrões alimentares de uma forma holística, em vez de 

nutrientes isolados, considerando o estilo de vida dos indivíduos e os fatores ambientais, que 

poderiam ser úteis no tratamento do DM2. Entretanto, limitações podem ser observadas, uma vez 

que alguns estudos não descreveram adequadamente o método utilizado para gerar a sequência 
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de alocação aleatória, o cegamento da avaliação do desfecho não foi realizado, assim como o tipo 

de intervenção não permitiu o cegamento dos indivíduos. Além disso, os ensaios clínicos 

incluídos nesta revisão envolveram indivíduos com DM2 que usaram antidiabéticos orais, no 

entanto, nem todos os estudos incluídos consideraram esta questão. Ademais, características 

geográficas precisam ser consideradas, pois podem interferir na composição nutricional dos 

alimentos incluídos nos padrões alimentares estudados. Assim, ensaios clínicos que minimizem 

a interferência desses fatores nos resultados devem ser realizados para que esses padrões possam 

ser utilizados para fins terapêuticos. 

Considerando a visão holística dos padrões alimentares, fatores que interferem no 

contexto de vida da população com DM2, como atividades físicas, características 

socioeconômicas, modo de preparo e localização das refeições, devem ser considerados no 

momento da reprodução e aplicabilidade dos resultados encontrados. 

 

CONCLUSÃO 

A adoção dos padrões alimentares avaliados nesta revisão sistemática favoreceu o 

controle glicêmico dos indivíduos com DM2, principalmente pela redução do %HBA1c, 

quando comparada às dietas convencionais para o tratamento metabólico dos indivíduos com 

DM2 adotadas nos estudos. Nesse sentido, mais ensaios clínicos randomizados são necessários 

para a completa elucidação dessas questões em vários padrões alimentares, pois os padrões 

vegano e vegetariano foram os mais estudados. 

Além disso, observou-se a promoção da qualidade de vida entre os indivíduos com 

DM2, principalmente devido às características nutricionais desses padrões e à presença de 

compostos bioativos que desempenham papéis importantes no organismo. Além dos fatores 

nutricionais, a atividade física regular e o bem-estar social estão associados à melhora do 

controle metabólico em indivíduos com DM2. 
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RESUMO 

 

A presença de variações genéticas, como polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) no gene 

de enzimas antioxidantes, e o elevado estresse oxidativo podem conferir maior risco 

cardiovascular em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A qualidade da dieta 

associada ao adequado status de zinco pode trazer benefícios nesse aspecto. Assim, este estudo 

objetivou avaliar a associação entre o Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R), status 

de zinco, atividade de enzimas antioxidantes, controle metabólico, risco cardiovascular e SNP 

A35C no gene da superóxido dismutase-1 (SOD1) em indivíduos com DM2. Para isso, 110 

indivíduos com DM2, de ambos os sexos e com idade entre 19 a 59 anos, foram avaliados 

quanto à antropometria, composição corporal e às variáveis do status de zinco (plasma e 

eritrócitos), do controle glicêmico e lipídico, atividade enzimática da SOD, pressão arterial, 

escore de Framingham e ingestão dietética de zinco e o IQD-R. Os indivíduos foram agrupados 

tanto de acordo com as similaridades na circunferência da cintura, zinco eritrocitário, escore de 

Framingham, pontuação no IQD-R e presença do alelo variante (C) do SNP, quanto pelos 

componentes do IQD-R conforme a Análise Hierárquica de Dados. Aplicou-se teste de 

ANOVA ou Kruskal-Wallis para avaliar as variáveis entre os grupos e construiu-se um modelo 

de regressão logística binária. Adotou-se p<0,05 como estatisticamente significativo. As 

variáveis da composição corporal (peso, IMC, CC e % gordura corporal) apresentaram-se mais 

elevadas nos indivíduos com maior insulina sérica (p=0,002) e risco cardiovascular (p=0,003), 

e menor zinco eritrocitário (p=0,001), atividade antioxidante da SOD (p=0,040), qualidade da 

dieta (p=0,013) e consumo de frutas totais (p=0,021). O pior controle glicêmico também se 

mostrou relacionado ao maior consumo de sódio (p<0001). Tanto o consumo adequado de 

cereais, raízes e tubérculos, quanto a ausência do alelo variante (C) do SNP estudado foram 

preditores da redução da glicose sérica de 0,566 (p=0,039) e 0,019 (p=0,009) vezes, 

respectivamente. A reduzida qualidade da dieta relacionou-se ao elevado risco cardiovascular 

e ao controle glicêmico deficiente dos indivíduos avaliados, sendo que o consumo de alimentos 

ricos em fibras foi capaz de predizer um controle glicêmico adequado nesses indivíduos. Além 

disso, a ausência do alelo variante (C) do SNP estudado associou-se ao maior controle 

glicêmico em indivíduos com DM2. 

 

Palavras-chave: diabetes mellitus tipo 2, polimorfismo de nucleotídeo único, zinco, risco 

cardiovascular, dieta. 
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Introdução 

 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade em indivíduos com 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em virtude do elevado estado de estresse oxidativo proveniente 

da hiperglicemia crônica(1-3). Além da presença do diabetes, outras variáveis são consideradas 

fatores de risco para doenças cardiovasculares, tais como idade, uso de anti-hipertensivos, 

tabagismo e alterações em variáveis bioquímicas como colesterol total e HDL-c(4,5). 

Considerando essas variáveis, o Framingham Heart Study propõe um algoritmo de predição de 

risco cardiovascular em populações(4,6,7).  

Intervenções dietéticas e de estilo de vida são importantes estratégias comportamentais para 

redução do risco cardiovascular(8,9), sendo que dietas a base de frutas, vegetais, grãos integrais, aves, 

peixes e nozes reduzem o risco de doenças cardiovasculares, além de estarem relacionadas ao 

aumento da sensibilidade à insulina(10). Dessa forma, os índices dietéticos são ferramentas que 

avaliam o consumo alimentar de indivíduos também de forma qualitativa(11) a exemplo do Índice 

de qualidade da dieta revisado (IQD-R) adaptado do Healthy Eating Index (HEI)(11,12).  

Além dessas estratégias, o adequado estado nutricional relativo a alguns 

micronutrientes, como o zinco, também podem trazer benefícios para o controle metabólico do 

DM2, sendo que este mineral desempenha funções associadas a homeostase da glicose, como 

a participação na translocação dos transportadores de glicose, auxiliando na captação da mesma 

e reduzindo a hiperglicemia(13-16). Além disso, este mineral participa da estrutura da superóxido 

dismutase (SOD), enzima que atua como primeira linha de defesa contra o estresse oxidativo(17). 

Estudos em diversas populações mostram que indivíduos com DM2 apresentam 

reduzida ingestão dietética de zinco concomitantemente a reduzidas concentrações sanguíneas 

deste mineral associadas ao deficiente controle glicêmico(13,14,17,18,19-21). Além disso, observou-

se reduzida atividade antioxidante da SOD em indivíduos com DM2(22-25). 

 Além desses fatores, aspectos genéticos tem se associado ao desenvolvimento de diabetes, 

uma vez que o elevado estresse oxidativo presente nesta doença é provocado não somente pela 

hiperglicemia, mas também pela presença de variações genotípicas em genes relacionados com a 

defesa antioxidante nesses indivíduos, como os polimorfismos de nucleotídeo único (SNP)(26-28).  

Estudos mostram que a presença de SNPs nos genes que codificam as SODs podem interferir no 

sistema de defesa antioxidante do organismo humano, sendo o SNP A35C (rs2234694) o mais 

estudado(26,29-33). No entanto, não há estudos brasileiros avaliando a presença desse SNP em 

indivíduos com DM2, status de zinco e variáveis metabólicas associadas ao risco cardiovascular. 

Assim, este estudo tem como objetivo avaliar a associação entre IQD-R, estado nutricional relativo 
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ao zinco, controle glicêmico, risco cardiovascular e a presença do SNP A35C no gene da SOD1 

(rs2234694) em indivíduos com DM2. 

 

 

Material e Métodos 

 

 

Amostragem 

 

A partir do cálculo amostral baseado na prevalência de indivíduos com DM2 da cidade 

de Aracaju e na prevalência do SNP A35C no gene da SOD1 observada na literatura, estimou-

se o total de 120 indivíduos com DM2, considerando grau de confiança de 95% e erro amostral 

de 5%34. Todavia, os resultados apresentados neste estudo são referentes a uma amostra de 110 

indivíduos. 

A seleção dos participantes realizou-se a partir dos seguintes critérios de inclusão: presença 

de DM2, faixa etária entre 19 e 59 anos, ausência de tabagismo e etilismo, e não utilização de 

suplementos vitamínico-minerais. Também não foram incluídos indivíduos que estivessem em 

processo infeccioso ou inflamatório agudo e que apresentassem doenças crônicas não 

transmissíveis, tais como: artrite reumatoide, câncer, insuficiência renal crônica e disfunções da 

tireoide. Tais critérios foram definidos com base na capacidade dos mesmos de alterar as 

concentrações de zinco, atividade enzimática da SOD e os marcadores metabólicos. 

Foi aplicado um questionário (Apêndice A) a fim de se obter informações 

socioeconômicas, antecedentes familiares para doenças crônicas não transmissíveis, uso de 

medicamentos, presença de doenças e o tempo de diagnóstico de diabetes. 

 

Aspectos Éticos 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Sergipe sob o número do parecer 1.370.831 (Anexo C). Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B).  

 

Protocolo Experimental 

 

Estudo do tipo analítico, transversal, no qual os participantes foram submetidos a uma 

coleta de sangue para a genotipagem do SNP A35C no gene da SOD1, determinação da atividade 
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antioxidante da SOD, avaliação do estado nutricional relativo ao zinco e dos marcadores do 

controle glicêmico e lipídico. Além disso, os participantes também foram avaliados quanto à 

antropometria e composição corporal, risco cardiovascular, e quanto à ingestão alimentar (zinco 

e macronutrientes) e qualidade da dieta. 

 

Avaliação Antropométrica e da Composição Corporal  

 

Para determinação do IMC foram inicialmente aferidos peso (quilogramas) e altura 

(metros), conforme metodologia padronizada pela Norma Técnica do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional – SISVAN(35). O IMC foi obtido a partir da divisão do valor do peso 

pela altura ao quadrado. O resultado foi analisado de acordo com a classificação proposta pela 

World Health Organization (WHO)(36). 

A CC foi aferida com o paciente em posição ortotástica, com os pés juntos e braços 

estendidos ao longo do corpo, utilizando uma fita métrica não extensível (Cescorf®, Porto 

Alegre, Brasil)(35). A mesma foi posicionada no ponto médio entre a última costela e o topo da 

crista ilíaca do indivíduo. A leitura foi feita no momento da expiração. O resultado foi 

classificado de acordo com a WHO(37), no qual valores de CC acima de 80 cm para mulheres e 

94 cm para homens foram considerados risco para doenças cardiovasculares. 

O percentual de gordura corporal foi obtido a partir da avaliação de impedância 

bioelétrica, conforme instrução do equipamento (Biodynamics®, modelo 310, São Paulo 

Brasil). Os participantes foram orientados a, no dia anterior ao exame, não ingerir bebidas 

alcoólicas, não realizar exercícios físicos intensos e não consumir refrigerantes, café, chás e 

chocolates. Mulheres em período menstrual não realizaram o exame.  

 

Coleta de Material Biológico, Análises Bioquímicas e Genotipagem 

 

 Sangue 

Um total de 15 mL de sangue dos participantes foi colhido (em jejum de 10 horas) com o 

auxílio de seringas estéreis e descartáveis. Desse total, 8 mL foram transferidos para tubos de 

plástico desmineralizados contendo o anticoagulante citrato de sódio a 30% para análise de 

zinco; 5 mL foram colocados em tubos contendo EDTA para a genotipagem do SNP rs2234694 

no gene SLC A35C, avaliação do percentual de hemoglobina glicada (%HbA1c) e da atividade 

enzimática da SOD; e 4 mL foram coletados em tubos sem anticoagulantes para obtenção de 
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soro, utilizado para determinação da glicose em jejum, peptídeo C, insulina em jejum, colesterol 

total, HDL-colesterol (HDL-c) e triglicerídeos. 

O plasma e o soro foram separados do sangue total por centrifugação a 3000 rpm durante 15 

minutos a 4ºC e acondicionado em tubos desmineralizados ou estéreis. A massa eritrocitária foi obtida 

após ser lavada três vezes com 5 mL de solução salina a 0,9%, homogeneizada lentamente por 

inversão e centrifugada a 10.000 rpm por 10 minutos a 4ºC. As amostras utilizadas para a 

determinação de zinco foram acondicionadas a -20 ºC e as demais a -80 ºC até o momento das 

análises. 

 

Genotipagem do SNP A35C no gene da SOD1 (rs2234694) 

Primeiramente, realizou-se a extração de DNA com o kit PureLink® – Genomic DNA 

Mini Kit (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), seguindo as instruções do fabricante. Então, 

quantificou-se a concentração de DNA por meio de leitura em espectrofotômetro (Nanodrop®). 

O DNA foi considerado íntegro e de boa qualidade quando a razão das absorbâncias foi superior 

a 1,8 e inferior a 2,0(38). Os resultados foram obtidos em ng/μL.  

A genotipagem dos participantes em relação ao SNP A35C (rs2234694) no gene da SOD1 

foi feita pelo sistema TaqMan SNP Genotyping Assays (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, USA), conforme as instruções do fabricante. Este sistema é baseado na análise 

end-point da reação em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-PCR) com primers e sondas 

específicos para o SNP. Esta análise foi realizada em placas específicas de 48 poços no 

equipamento StepOne System® (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA).  

As placas foram preparadas com um volume final de 25 μL em cada poço, sendo 13,75 μL de 

mistura de reação e 11,25 μL de amostra de DNA diluída em água nanopura autoclavada, sendo a 

concentração final de DNA igual a 20 ng/μL. Este ensaio foi realizado seguindo as seguintes etapas: 

1) ativação enzimática a 95 °C por 10 minutos; 2) PCR em 40 ciclos, que consiste no processo de 

desnaturação do DNA a uma temperatura de 92 °C por 15 segundos e anelamento do primer à 

sequência de DNA a ser amplificada; 3) reação de extensão realizada a 60 °C por 1 minuto. 

 

Determinação da concentração de zinco no plasma e eritrócitos 

A determinação da concentração de zinco foi realizada por meio do método de 

espectrofotometria de absorção atômica de chama (FAAS). Conforme Lu et al. (2015)(39), as 

amostras foram digeridas por duas horas a 150 °C em bloco digestor, sendo utilizados 0,5 mL 

de amostra, 2 mL de ácido nítrico puro e 3 mL de água nanopura. Após a digestão, as amostras 
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foram diluídas em água nanopura para um volume final de 15 mL. Ainda, foram preparados 

brancos das amostras para cada digestão sob as mesmas condições de análises citadas. 

Como padrão para análise de zinco utilizou-se o SpecSol® (Quimlab®, São Paulo, 

Brasil), por meio de uma curva padrão nas seguintes concentrações: 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; e 0,5 

µg/mL, diluídas em solução de ácido nítrico a 5%. O controle da metodologia foi avaliado pelo 

material de referência certificado SERONORM® (Whole blood), o qual foi preparado conforme 

os mesmos procedimentos de preparo e diluição das amostras. A leitura da concentração de 

zinco foi realizada em um Espectrofotômetro de Absorção Atômica de Chama (Varian 

AA240FS®, Califórnia, USA) nas seguintes condições: lâmpada de cátodo oco específica (5 

mA), λ: 213,9 nm, fenda de 1 nm; tempo de leitura de 5 segundos e chama alimentada com 

ar/acetileno (fluxo de 13,5 L/min e 2 L/min, respectivamente). A análise foi realizada em 

duplicata, sendo obtidas três leituras de cada duplicata. Os resultados foram expressos em µg/dL 

para a concentração de zinco no plasma, em µgZn/g Hb para zinco nos eritrócitos.  

Os valores de referência adotados para a concentração de zinco no plasma(40) e 

eritrócitos(41) foram, respectivamente, 70 a 110 µg/dL e 40 a 44 µgZn/g Hb. 

 

Determinação da atividade enzimática da superóxido dismutase 

A atividade eritrocitária da SOD foi avaliada conforme método proposto por McCord e 

Fridovich (1969)(42), adaptada para leitura em microplacas, que verifica a produção do ânion 

superóxido pelo sistema xantina oxidase na presença da xantina. Nesta reação, o ânion 

superóxido produzido reduz o citocromo C e esta redução é medida pelo aumento da densidade 

óptica a 550 nm a 25ºC. O volume de xantina oxidase utilizado na reação foi determinado como 

branco, na ausência da SOD; obtendo-se, desta, uma variação na absorbância, a 550 nm, entre 

0,0250 e 0,0300/min. O meio de reação foi composto por tampão fosfato de potássio 0,05M pH 

7,8, citocromo C µM, solução de xantina 500µM, solução de EDTA 1mM e água deionizada. 

A atividade da SOD foi então mensurada considerando que uma unidade (U) de SOD inibiu 

50% da reação da xantina a 25ºC em pH 7,8. A determinação foi feita em triplicata e os 

resultados expressos em U/g de hemoglobina. A leitura das amostras realizou-se em leitor de 

microplacas multidetector (SynergyTM HTX, BioTek®). 

 

Determinação da hemoglobina eritrocitária 

A fim de corrigir os valores da concentração de zinco e SOD nos eritrócitos, determinou-se a 

concentração de hemoglobina eritrocitária, de acordo com o método de cianeto de hemiglobina 
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(HiCN) utilizando kit comercial (Labtest®, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil). Esta análise foi 

realizada em analisador bioquímico semiautomático (BIO-2000, Bioplus®, São Paulo, Brasil). 

 

 Determinação dos marcadores glicêmicos e lipídicos 

A determinação da concentração de hemoglobina glicada foi realizada pelo método de 

inibição turbidimétrica (Wiener Lab Group®, Rosario, Argentina). As concentrações séricas de 

glicose em jejum, colesterol total, HDL-c e triglicerídeos foram determinadas pelo método 

colorimétrico utilizando kits comerciais (Labtest®, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil) em um 

analisador bioquímico automático (CMD 800i, Wiener Lab Group®, Rosario, Argentina).  

A concentração de insulina sérica foi avaliada pelo método de quimioluminescência 

(Abbott®, Illinois, EUA) em um analisador de imunoensaio (Architect i1000SR, Illinois, EUA). 

As concentrações de peptídeo C foram mensuradas por quimioluminescência. 

O valor de LDL-colesterol (LDL-c) foi obtido por meio da seguinte fórmula matemática: 

LDL-c = (CT – HDL-c) - (TG/5)(43). Os pontos de corte adotados no presente estudo encontram-

se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Pontos de corte adotados para avaliação dos indivíduos incluídos no presente estudo. 

 
Variáveis Valores de referência Referência 

Glicose em jejum* < 154 mg/dL American Diabetes Association 

(2018)(44) %HbA1c* < 7% 

Colesterol total < 190 mg/dL 

Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2017)(45) 

Triglicerídeos < 150 mg/dL 

HDL-c 
Homens > 40 mg/dL 

Mulheres > 50 mg/dL 

LDL-c < 150 mg/dL 
* Alvo terapêutico para o controle do DM2. Não foram adotados pontos de corte para insulina sérica e peptídeo 

C visto esses valores terem sido utilizados para comparação entre grupos. 

 

Avaliação do HOMA (Homeostasis Model Assessment)  

O HOMA foi mensurado a partir dos valores de glicose em jejum e peptídeo C por meio 

da calculadora de HOMA© (versão 2.2.3), disponibilizada pela Diabetes Trials Unit University 

of Oxford. A calculadora é baseada no modelo de HOMA atualizado (HOMA2), publicado por 

Levy et al. (1998)(46), que consiste em um modelo computacional que permite a dedução da 

função das células β (%β), da sensibilidade a insulina (%S) e da resistência à insulina (IR). Não 

foram adotados pontos de corte para essa variável. 
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Aferição da pressão arterial 

Para aferição da pressão arterial, os participantes foram solicitados a ficarem em repouso 

de 3 a 5 minutos antes do início do procedimento. Além disso, certificou-se que os mesmos não 

estavam com a bexiga cheia, não realizaram exercícios físicos há pelo menos 60 minutos e não 

tiveram feito uso de bebidas alcoólicas e fumo nos 30 minutos anteriores. A aferição da pressão 

arterial, bem como a classificação dos valores obtidos seguiram as recomendações da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC)(47). 

 

Avaliação do Risco Cardiovascular 

Para análise do risco cardiovascular utilizou-se o Escore de Risco de Framingham(4,48), 

no qual foram contempladas as variáveis: sexo, idade, tabagismo, presença de diabetes mellitus, 

HDL-c, colesterol total, uso de anti-hipertensivos e pressão arterial sistólica, sendo que a cada 

variável foi atribuída uma pontuação específica conforme sexo. O escore obtido correspondeu 

a um percentual de probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares em 10 anos. O 

risco cardiovascular foi classificado como baixo, médio e alto quando o escore final foi de 

<10%, de 10 a 20% e >20%, respectivamente(4). 

 

Avaliação da Ingestão Alimentar 

Para avaliar a ingestão de nutrientes (zinco e macronutrientes), utilizou-se o método do 

recordatório alimentar de 24h (R24h) aplicados em três dias não consecutivos, sendo dois dias 

durante a semana e um dia do final de semana. Os R24h foram aplicados baseando-se no Multiple 

Pass Method(49), com auxílio de álbum fotográfico, sendo o primeiro aplicado presencialmente e os 

demais por meio de ligação telefônica. Considerou-se único entrevistador para aplicação dos R24h 

de cada participante.  

Os R24h foram analisados utilizando software NutWin, do Departamento de Informática da 

Escola Paulista de Medicina/UNIFESP, no qual constam a Tabela Brasileira de Composição dos 

Alimentos (TACO)(50), a Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil(51), 

a tabela do US Department of Agriculture (USDA)(52) e dados fornecidos por rótulos de fabricantes. 

A avaliação da prevalência de inadequação na ingestão alimentar de zinco foi realizada de 

acordo com a EAR (Estimated Average Requirements) para o nutriente proposta pelo Institute 

of Medicine (IOM), considerando o sexo e idade dos indivíduos(53).   
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Avaliação da Qualidade da Dieta 

  A qualidade da dieta foi avaliada por meio do IQD-R(12), o qual apresenta 12 

componentes e avalia a combinação de diferentes tipos de alimentos, nutrientes e constituintes 

da dieta em relação às recomendações dietéticas e/ou desfechos de saúde. A definição dos 

pontos de corte referentes às pontuações máxima, intermediária e mínima dos componentes foi 

baseada nas recomendações do Guia Alimentar para População Brasileira de 2006(54), bem 

como nas da WHO(55), do IOM(56), no HEI-2005(11) e da SBC(57), definindo-se o número de 

porções diárias recomendadas dos grupos de alimentos pela densidade energética (porção/1000 

kcal), em conformidade com o preconizado pelo Guia Alimentar 2006(54), ou pelo percentual 

calórico de participação na dieta. 

  Dos 12 componentes, nove são baseados nos grupos de alimentos do Guia Alimentar 

para População Brasileira de 2006(54): Frutas totais; Frutas integrais; Vegetais totais e 

leguminosas; Vegetais verdes escuros e alaranjados e leguminosas; Cereais totais; Cereais 

integrais; Carnes, ovos e leguminosas; Leite e derivados e; Óleos. Dois componentes são 

referentes à ingestão de Gordura saturada e Sódio, e um componente representa o somatório 

das calorias provenientes da ingestão de gorduras saturadas e trans, álcool e açúcar de 

adição(12,54). 

  As preparações que envolviam alimentos pertencentes a diferentes componentes do 

IQD-R (pizzas, mingaus, sanduíches, lasanhas) foram desagregadas e cada alimento foi 

classificado no seu grupo correspondente. Nesta etapa, tabelas de composição de alimentos 

foram utilizadas como referência(50,51). 

 Para a ingestão maior ou igual às porções recomendadas dos grupos de alimentos por 1.000 

kcal atribuiu-se pontuação máxima (cinco ou 10 pontos) e zero para ausência do consumo. Os 

valores intermediários foram calculados proporcionalmente à quantidade consumida. As 

pontuações mínima e máxima de cada componente estão apresentadas no Quadro 1. A pontuação 

final do IQD-R foi calculada a partir do somatório dos valores encontrados para cada componente, 

podendo variar de 0 a 100 pontos. O cálculo do IQD-R foi realizado seguindo o roteiro 

disponibilizado pelos autores do índice(12). 

Ressalta-se que o IQD-R foi calculado a partir de pelo menos dois R24h. Dessa forma, para 

o cálculo dos componentes “Gordura saturada” e “Sódio” utilizou-se os valores ajustados para tais 

nutrientes, a partir do Multiple Source Method (MSM). Indivíduos que apresentaram apenas um R24h 

não tiveram o IQD-R calculado. 
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Quadro 2 - Pontuação e porções dos componentes do Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). 

 

Componentes 
Pontuação (pontos) 

0 5 8 10 20 

Frutas totaisa            0                                    1,0 porção/1000 kcal 

Frutas integraisb            0                                    0,5 porção/1000 kcal 

Vegetais totaisc            0                                    1,0 porção/1000 kcal 

Vegetais VEALd            0                                    0,5 porção/1000 kcal 

Cereais totaise            0                                    2,0 porções/1000 kcal 

Cereais integrais            0                                    1,0 porção/1000 kcal 

Leite e derivadosf            0                                                                                                                         1,5 porção/1000 kcal 

Carnes, ovos e leguminosas            0                                                                                                                         1,0 porção/1000 kcal 

Óleosg            0                                                                                                                         0,5 porção/1000 kcal 

Gordura saturada (%)    ≥ 15%                                                                                10                                     ≤ 7% do VET 

Sódio (g/1000 kcal)      ≥ 2,0                                                                                1,0                                    ≤ 0,75g/1000 kcal 

Gorduras, açúcar, álcool (% VET)      ≥ 35                                                                                                                                                              ≤ 10% do VET 

aInclui frutas e sucos de frutas naturais; bExclui frutas de sucos; cInclui leguminosas apenas depois que a pontuação máxima de Carnes, ovos e leguminosas for atingida; 
dVEAL= Vegetais verdes-escuros e alaranjados e leguminosas (apenas depois que a pontuação máxima de Carnes, ovos e leguminosas for atingida); eCereais totais = representa 

o grupo dos Cereais, raízes e tubérculos; fInclui leite e derivados e bebidas à base de soja; gInclui as gorduras mono e poliinsaturadas, oleaginosas e gordura de peixe; VET = 

Valor Energético Total. 

Fonte: Previdelli et al. (2011)(12). 
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Análise Estatística 

Realizou-se teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a homogeneidade dos dados. De 

acordo com a distribuição dos dados, realizou-se análise descritiva, calculando-se medidas de 

tendência central (médias), de dispersão (desvio padrão), frequências absoluta e relativa. O 

equilíbrio de Hardy-Weinberg foi calculado por meio do teste quiquadrado para avaliar a 

distribuição genotípica dos indivíduos. 

O Multiple Source Method (MSM) foi utilizado para o cálculo da ingestão dietética 

habitual, utilizando a plataforma online(58). Seguindo as etapas do MSM, primeiramente foi 

estimada a probabilidade de ingestão habitual individual de cada nutriente. Em seguida, 

realizou-se o cálculo da ingestão habitual individual de cada nutriente nos dias de consumo e, 

por fim, a ingestão diária habitual individual foi obtida a partir da multiplicação dos valores 

encontrados nas etapas anteriores. Indivíduos que apresentaram somente um R24h foram 

excluídos dessa análise. Os valores obtidos na análise pelo MSM foram ajustados pela energia, 

conforme o método residual proposto por Willett(59). 

Os resultados foram apresentados conforme as similaridades dos indivíduos quanto a 

CC, zinco eritrocitário, escore de Framingham, pontuação no IQD-R e presença ou não do alelo 

variante do SNP estudado. Também foram apresentados conforme as similaridades nas 

variáveis dos componentes do IQD-R (‘Carnes, ovos e leguminosas’; ‘Óleos’; ‘Gordura 

saturada’ e ‘Calorias provenientes de gorduras sólidas, álcool e açúcar de adição’). Para tanto, 

realizou-se a análise hierárquica de dados, por meio do método de Ward a partir da distância 

Euclidiana quadrada. Foram formados 3 clusters em cada análise, e a partir destes realizou-se 

Análise de Variância (ANOVA) com pós-teste de Tukey ou teste de Kruskal-Wallis seguido de 

teste de Mann-Whitney, conforme a distribuição dos dados, a fim de avaliar as diferenças 

existentes entre os clusters. 

O teste de Correlação de Pearson entre as variáveis foi realizado e, a partir desses 

resultados, as variáveis com p ≤ 0,20 foram testadas no modelo de regressão logística binária, 

por meio do método enter, utilizando a idade, sexo e tempo de diagnóstico como variáveis de 

ajuste. Para esta análise, as variáveis dicotômicas foram classificadas em risco da seguinte 

forma: glicose sérica > 154 mg/dL; %HbA1c > 7%(44); e presença do alelo variante (C). 

Adotou-se nível de significância menor que 5% para valores estatisticamente 

significativos. 
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Resultados 

 

 A caracterização dos indivíduos avaliados está apresentada na Tabela 1. Um total de 

110 indivíduos com DM2 foi avaliado, apresentando média de idade de 48,3 ± 8,2 anos, sendo 

67,3% do sexo feminino. A média de tempo de diagnóstico de DM2 foi de 6,9 ± 6,0 anos. 

Verificou-se excesso de peso na maioria dos indivíduos, sendo que 84,6% apresentaram IMC 

classificado como sobrepeso ou obesidade(36).  

 O controle glicêmico dos indivíduos apresentou-se deficiente quando avaliados os 

valores médios de glicose em jejum e %HbA1c, conforme preconizado pela American Diabetes 

Association (ADA)(44). Observou-se ainda que o colesterol total e triglicerídeos apresentaram-

se elevados conforme os valores recomendados pela SBC(45). 

 Quanto ao estado nutricional relativo ao zinco dos indivíduos com DM2, verificou-se 

que 68,9% e 74,3% das mulheres e 66,7% e 75,0% dos homens apresentaram, respectivamente, 

reduzidas concentrações do mineral no plasma e eritrócitos(40,41). Além disso, a prevalência de 

inadequação na ingestão de zinco foi 99,9% para homens e 82,6% para mulheres, de acordo 

com a EAR. 

 Ademais, cerca de 64% dos indivíduos avaliados apresentaram risco intermediário e alto 

para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, segundo o Escore de Framingham. A 

média de pontos no IQD-R foi de 73,3 ± 9,4 pontos, sendo que o consumo dos componentes 

“Frutas integrais”, “Cereais integrais” e “Leite e derivados” apresentou-se abaixo do 

recomendado por Previdelli et al. (2011)(12).  

A genotipagem do SNP rs2234694 no gene da SOD1 identificou 92,7% de indivíduos 

homozigotos selvagem (AA) e 7,3% de heterozigotos com alelo polimórfico (AC). Não foram 

identificados indivíduos homozigotos polimórficos (CC). A população avaliada apresentou-se 

em equilíbrio de Hardy-Weinberg (teste do qui-quadrado = 0,16; Graus de liberdade = 3,84; p-

valor = 0,984). 
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Tabela 1 - Caracterização dos indivíduos com DM2 quanto às variáveis clínicas, bioquímicas 

e dietéticas.                                                                                                                  (Continua) 

Variáveis DM2 (n = 110) 

Idade, anos 48,3 ± 8,2 

Sexo  

    Homens, n (%) 36 (32,7) 

    Mulheres, n (%) 74 (67,3) 

Tempo de diagnóstico1, anos 6,9 ± 6,0 

Uso de medicamentos1  

      Biguanidas, n (%) 68 (63,0) 

      Sulfonilureias, n (%) 34 (31,5) 

      Outros antidiabéticos, n (%) 9 (8,3) 

      Anti-hipertensivos, n (%) 54 (50,0) 

Uso de insulina, n (%) 23 (20,9) 

IMC, kg/m² 30,4 ± 6,9 

Gordura corporal1, % 35,0 ± 7.8 

CC, cm 100,0 ± 15,8 

     Homens, n (%)  

       < 94 cm 9 (25,0) 

       ≥ 94 cm 27 (75,0) 

     Mulheres, n (%)  

      < 80 cm 8 (10,8) 

      ≥ 80 cm 66 (89,2) 

PAS (mmHg) 129,6 ± 17,4 

PAD (mmHg) 83,6 ± 14,9 

Glicose sérica, mg/dL 178,2 ± 85,0 

Hemoglobina glicada (%) 8,1 ± 2,3 

Insulina sérica, µU/mL 13,4 ± 12,7 

Peptídeo C, ng/mL 2,7 ± 0,9 

HOMA2-%B 78,3 ± 57,2 

HOMA2-%S 43,3 ± 21,1 

HOMA2-IR 3,3 ± 2,9 

Colesterol total, mg/dL 192,9 ± 46,9 

HDL-c, mg/dL 41,4 ± 10,5 

LDL-c, mg/dL 117,1 ± 40,2 

Triglicerídeos, mg/dL 172,3 ± 117,1 

Zinco plasmático2, µg/dL 64,2 ± 30,3 

Zinco eritrocitário3, µgZn/g Hb 34,4 ± 8,8 

Zinco dietético4, mg/dia 5,2 ± 1,5 

SOD eritrocitária, U/g Hb 

Escore de Framingham5 

     Baixo risco (<10%) 

     Risco intermediário (10 a 20%) 

     Alto risco (> 30%) 

Genótipos, n (%) 

    AA 

    AC 

IQD-R, pontos6 

     Frutas totais, porções [pontos] 

     Frutas integrais, porções [pontos] 

     Vegetais totais e leguminosas, porções [pontos] 

     Vegetais VEAL, porções [pontos] 

1818,0 ± 601,8 

 

37 (35,9) 

39 (37,9) 

27 (26,2) 

 

102 (92,7) 

8 (7,3) 

73,3 ± 9,4 

1,9 ± 1,7 [3,68 ± 1,86] 

1,3 ± 1,1 [3,07 ± 1,99] 

3,8 ± 4,5 [4,48 ± 1,22] 

2,4 ± 3,6 [3,88 ± 1,62] 



95 
 

Tabela 1 - Caracterização dos indivíduos com DM2 quanto às variáveis clínicas, bioquímicas 

e dietéticas.                                                                                                                (Conclusão) 

Variáveis DM2 (n = 110) 

     Cereais, raízes e tubérculos, porções [pontos] 3,0 ± 2,2 [4,76 ± 0,56] 

     Cereais integrais, porções [pontos] 0,3 ± 0,5 [1,23 ± 1,83] 

     Leite e derivados, porções [pontos] 

     Carnes, ovos e leguminosas, porções [pontos] 

     Óleos, porções [pontos] 

     Gordura saturada, % kcal [pontos] 

0,6 ± 0,6 [3,56 ± 3,23] 

1,4 ± 0,9 [9,86 ± 0,85] 

0,5 ± 0,5 [6,46 ± 4,03] 

6,6 ± 2,2 [7,83 ± 2,80] 

     Sódio, mg/1000 kcal [pontos] 965,1 ± 248,5 [6,08 ± 2,08] 

     Gorduras, álcool, açúcar€ [pontos] 7,3 ± 2,7 [18,46 ± 3,64] 
Resultados apresentados em média e desvio padrão, frequências absoluta e relativa. 1 n = 108; 2 n = 109; 3 n = 

107; 4 n = 104; 5 n = 103; 6 n=105. Alvo terapêutico para o controle da DM2: %HbA1c < 7 % e Glicose em jejum 

< 154 mg/dL(44); Valor de referência: PAS (mmHg): ≤ 120 (Normal) 121-139 (Pré-hipertensão) 140-159 

(Hipertensão estágio 1) 160 – 179 (Hipertensão estágio 2) ≥ 180 (Hipertensão estágio 3); PAD (mmHg): ≤ 80 

(Normal) 81-89 (Pré-hipertensão) 90-99 (Hipertensão estágio 1) 100 – 109 (Hipertensão estágio 2) ≥ 110 

(Hipertensão estágio 3)(47); Colesterol total < 190 mg/dL, HDL-c > 40 mg/dL para homens e > 50 mg/dL para 

mulheres, LDL-c < 150 mg/dL e Triglicerídeos < 150 mg/dL(45); concentração de zinco no plasma: 70 a 110 

µg/dL(40); concentração de zinco nos eritrócitos: 40 a 44 µgZn/g Hb(41); EAR zinco: 9,4 mg/dia (homens) e 6,8 

mg/dia (mulheres)(53). Classificação de risco cardiovascular pelo Escore de Framingham: baixo risco: < 10%; risco 

intermediário: 10 – 20%; alto risco: > 20%(4). IMC: Índice de massa corporal. CC: Circunferência da cintura. PAS: 

Pressão arterial sistólica. PAD: Pressão arterial diastólica. IQD-R: Índice de qualidade da dieta revisado. VEAL: 

Vegetais verdes escuros, alaranjados e leguminosas. €Calorias provenientes de gorduras sólidas (saturada e 

trans), álcool e açúcar de adição. 

 

 Avaliando-se os indivíduos de acordo com as similaridades na pontuação total do IQD-

R, escore de Framingham, CC, zinco eritrocitário e o SNP estudado, observou-se que o cluster 

1, quando comparado aos clusters 2 e 3, apresentou significativamente maior valor de peso 

corporal, IMC, CC, % gordura corporal, insulina sérica e menor concentração de zinco 

eritrocitário. O escore de Framingham foi maior nos clusters 1 e 2 quando comparados ao 

cluster 3. A pontuação do IQD-R foi menor no cluster 1 em relação ao cluster 2. Além disso, o 

cluster 3 apresentou menor concentração sérica de triglicerídeos quando comparado ao cluster 

2. Este último, apresentou maior atividade antioxidante da SOD quando comparado ao cluster 

1, e maior consumo de “Frutas totais” quando comparado ao cluster 3. As demais variáveis não 

apresentaram diferenças entre os grupos (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Variáveis clínicas, antropométricas, bioquímicas e dietéticas dos indivíduos com 

DM2 segundo os clusters definidos a partir do escore de Framingham, circunferência da cintura, 

zinco eritrocitário, SNPA35C e pontuação total do IQD-R. 

Variáveis 
Cluster 1 

n=32 

Cluster 2 

n=40 

Cluster 3 

n=22 

P 

valor 

Idade (anos) 

Tempo de diagnóstico (anos) 

Peso (kg) 

IMC (kg/m2) 

CC (cm) 

Gordura corporal (%) 

Glicose sérica (mg/dL) 

Insulina sérica (µU/mL) 

Hemoglobina glicada (%) 

Peptídeo C (ng/mL) 

HOMA2-B 

HOMA2-S 

HOMA2-IR 

Triglicerídeos (mg/dL) 

Colesterol total (mg/dL) 

HDL-c (mg/dL) 

LDL-c (mg/dL) 

Zinco plasmático (µg/dL) 

Zinco eritrocitário (µgZn/gHb) 

Zinco dietético (mg/dia) 

SOD (U/gHb) 

Genótipo do SNPA35C 

     AA 

     AC 

Escore de Framingham (%) 

IQD-R (pontos) 

Frutas totais (porções) 

Frutas integrais (porções) 

Vegetais totais e leguminosas (porções) 

Vegetais VEAL (porções) 

Cereais, raízes e tubérculos (porções) 

Cereais integrais (porções) 

Leite e derivados (porções) 

Carnes, ovos e leguminosas (porções) 

Óleos (porções) 

Gordura saturada (% kcal) 

Sódio (mg/1000 kcal) 

Gorduras, álcool, açúcar€ 

48,9 ± 6,5 

8,3 ± 7,7 

98,0 ± 16,5a 

37,2 ± 6,3 a 

115,0 ± 9,7 a 

40,5 ± 5,9 a 

186,8 ± 86,4 

18,5 ± 14,5 a 

8,1 ± 1,7 

2,5 ± 0,8 

62,6 ± 47,0 

46,8 ± 20,6 

2,8 ± 2,2 

185,9 ± 144,7ab 

194,0 ± 49,4 

39,2 ± 7,8 

117,7 ± 45,8 

63,2 ± 31,9 

30,3 ± 8,3 a 

5,3 ± 1,6 

1655,2 ± 532,4a 

 

30,0 

2,0 

15,8 ± 8,4a 

70,8 ± 10,8a 

1,6 ± 1,3ab 

1,2 ± 1,2 

3,7 ± 3,5 

2,0 ± 1,5 

2,6 ± 1,5 

0,2 ± 0,4 

0,6 ± 0,7 

1,4 ± 0,8 

0,4 ± 0,5 

6,6 ± 2,2 

979,0 ± 273,6 

7,8 ± 2,7 

49,4 ± 8,4 

6,5 ± 5,0 

74,8 ± 11,1 b 

28,4 ± 3,0 b 

97,8 ± 6,5 b 

33,8 ± 7,0 b 

179,4 ± 85,9 

11,9 ± 14,4 b 

8,0 ± 2,5 

2,8 ± 0,8 

79,6 ± 50,3 

39,3 ± 19,6 

3,7 ± 3,5 

180,1 ± 88,9 a 

202,7 ± 50,6 

42,1 ± 12,3 

124,6 ± 42,7 

68,5 ± 31,1 

36,8 ± 7,7 bc 

5,3 ± 1,6 

2023,7 ± 699,3b 

 

37,0 

3,0 

16,7 ± 9,1a 

77,1 ± 7,2b 

2,5 ± 2,0b 

1,6 ± 1,1 

4,6 ± 6,1 

3,2 ± 5,4 

3,4 ± 3,0 

0,5 ± 0,7 

0,6 ± 0,5 

1,4 ± 1,2 

0,6 ± 0,6 

6,5 ± 2,0 

958,9 ± 233,4  

6,9 ± 2,4 

46,0 ± 10,0 

6,5 ± 6,1 

60,0 ± 9,9 c 

23,8 ± 3,5 c 

82,2 ± 8,5 c 

28,7 ± 7,2 c 

183,2 ± 90,1 

10,7 ± 7,8 b 

8,8 ± 2,8 

2,8 ± 1,0 

83,2 ± 69,9 

43,5 ± 26,2 

3,7 ± 3,6 

142,9 ± 118,3b 

189,5 ± 38,1 

42,4 ± 9,7 

118,5 ± 25,2 

68,3 ± 29,8 

38,6 ± 6,7 c 

5,2 ± 1,2 

1849,1 ± 464,8ab 

 

19,0 

3,0 

9,2 ± 6,8b 

72,4 ± 10,0ab 

1,4 ± 1,3ac 

1,0 ± 1,0 

3,1 ± 2,2 

2,1 ± 2,0 

2,9 ± 1,4 

0,2 ± 0,3 

0,4 ± 0,5 

1,4 ± 0,5 

0,6 ± 0,5 

6,5 ± 2,2 

986,1 ± 256,6 

6,9 ± 2,4 

0,470 

0,664 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,872 

0,002 

0,374 

0,185 

0,293 

0,336 

0,384 

0,014 

0,540 

0,408 

0,738 

0,740 

0,001 

0,950 

0,040 

 

0,605¥ 

 

0,003 

0,013 

0,021 

0,062 

0,502 

0,427 

0,112 

0,176 

0,058 

0,450 

0,198 

0,972 

0,905 

0,280 

Resultados apresentados em média ± desvio padrão; P < 0,05 significativo. Letras diferentes em uma mesma linha 

representam diferenças entre os grupos. Teste de Tukey ou Mann-Whitney, segundo a normalidade. IMC: Índice de 

massa corporal. CC: Circunferência da cintura. IQD-R: Índice de qualidade da dieta revisado. VEAL: Vegetais 

verdes escuros, alaranjados e leguminosas. €Calorias provenientes de gorduras sólidas (saturada e trans), álcool e 

açúcar de adição. ¥Teste qui-quadrado. Análise de variância (ANOVA) unidirecional e teste de Kruskal-Wallis, segundo 

normalidade dos dados. Alvo terapêutico para o controle do DM2: %HbA1c < 7 % e Glicose em jejum < 154 mg/dL(44); 

Valor de referência: Colesterol total < 190 mg/dL, HDL-c > 40 mg/dL para homens e > 50 mg/dL para mulheres, LDL-

c < 150 mg/dL e Triglicerídeos < 150 mg/dL(45); concentração de zinco no plasma: 70 a 110 µg/dL(40); concentração de 

zinco nos eritrócitos: 40 a 44 µgZn/g Hb(41); EAR: 9,4 mg/dia (homens) e 6,8 mg/dia (mulheres)(53). Classificação de 

risco cardiovascular pelo Escore de Framingham: baixo risco: < 10%; risco intermediário: 10 – 20%; alto risco: > 20%(4). 
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Ao avaliar os indivíduos pelas similaridades de acordo com os componentes do IQD-R: 

“Gordura saturada”, “Sódio”, “Carnes, ovos e leguminosas”, “Óleos” e “Gorduras, álcool, 

açúcar”, observou-se que a concentração de glicose e o percentual de hemoglobina glicada 

foram maiores no cluster 1 quando comprados ao cluster 3. No entanto, o valor de ingestão de 

zinco no cluster 3 (que apresentou melhor controle glicêmico), não diferiu dos demais clusters. 

Observou-se que o cluster 1 (que apresentou pior controle glicêmico) apresentou maior 

consumo de sódio em relação aos clusters 2 e 3.  

 

Tabela 3 - Variáveis clínicas, antropométricas, bioquímicas e dietéticas dos indivíduos com DM2 

de acordo com os clusters definidos a partir dos componentes do IQD-R: “Gordura saturada”, 

“Sódio”, “Carnes, ovos e leguminosas”, “Óleos” e “Calorias provenientes de gorduras, álcool e 

açúcar de adição”.                                                                                                             (Continua) 

Variáveis 
Cluster 1 

n=36 

Cluster 2 

n=30 

Cluster 3 

n=38 
P valor 

Idade (anos) 

Tempo de diagnóstico (anos) 

Peso (kg) 

IMC (kg/m2) 

CC (cm) 

Gordura corporal (%) 

Glicose sérica (mg/dL) 

Insulina sérica (µU/mL) 

Hemoglobina glicada (%) 

Peptídeo C (ng/mL) 

HOMA2-B 

HOMA2-S 

HOMA2-IR 

Triglicerídeos (mg/dL) 

Colesterol total (mg/dL) 

HDL-c (mg/dL) 

LDL-c (mg/dL) 

Zinco plasmático (µg/dL) 

Zinco eritrocitário (µgZn/gHb) 

Zinco dietético (mg/dia) 

SOD (U/gHb) 

Genótipo do SNPA35C 

     AA 

     AC 

Escore de Framingham (%) 

IQD-R (pontos) 

Frutas totais (porções) 

Frutas integrais (porções) 

Vegetais totais e leguminosas (porções) 

Vegetais VEAL (porções)  

49,1 ± 7,5 

9,1 ± 7,9 

76,7 ± 17,4 

29,9 ± 6,7 

100,3 ± 13,7 

35,0 ± 7,9 

206,9 ± 94,8 a 

11,4 ± 6,6 

8,9 ± 2,4a 

2,7 ± 1,0 

64,7 ± 53,1 

43,0 ± 27,4 

4,4 ± 4,6 

182,0 ± 114,5 

194,3 ± 49,2 

41,9 ± 11,3 

115,9 ± 36,3 

62,4 ± 32,5 

34,4 ± 10,8 

5,7 ± 1,3a 

1902,9 ± 671,6 

 

33 

3 

14,3 ± 8,9 

72,0 ± 7,7 

1,5 ± 1,4 

1,1 ± 1,2 

4,2 ± 3,5 

2,3 ± 1,5  

49,7 ± 7,9 

5,4 ± 4,2 

81,6 ± 21,9 

31,0 ± 7,1 

101,0 ± 16,4 

35,1 ± 8,2 

171,7 ± 78,0 ab 

15,7 ± 15,6 

8,0 ± 2,2ab 

2,7 ± 0,8 

82,5 ± 61,5 

41,1 ± 18,0 

2,9 ± 1,2 

178,3 ± 152,0 

194,8 ± 50,2 

39,9 ± 7,3 

119,3 ± 47,1 

68,3 ± 34,7 

33,2 ± 8,0 

4,8 ± 1,3b 

1835,2 ± 495,9 

 

27 

3 

14,6 ± 7,9 

76,2 ± 10,3 

2,0 ± 1,8 

1,2 ± 0,8 

3,2 ± 2,3 

2,1 ± 1,5  

46,6 ± 9,2 

6,0 ± 4,9 

79,9 ± 19,7 

30,4 ± 6,9 

99,3 ± 14,2 

34,7 ± 7,8 

157,7 ± 74,5b 

13,7 ± 15,1 

7,5 ± 2,0b 

2,7 ± 0,7 

84,4 ± 52,7 

45,8 ± 17,6 

2,6 ± 1,4 

167,4 ± 94,8 

191,7 ± 44,1 

40,6 ± 11,6 

117,6 ± 39,7 

65,6 ± 25,1 

35,1 ± 7,7 

5,0 ± 1,7ab 

1758,2 ± 637,3 

 

36 

2 

14,9 ± 9,9 

72,4 ± 9,9 

2,3 ± 1,8 

1,6 ± 1,3 

4,0 ± 6,4 

2,8 ± 5,7  

0,292 

0,131 

0,582 

0,862 

0,885 

0,982 

0,041 

0,810 

0,017 

0,981 

0,149 

0,664 

0,417 

0,720 

0,958 

0,747 

0,947 

0,735 

0,663 

0,030 

0,607 

 

0,755¥ 

 

0,949 

0,144 

0,145 

0,132 

0,491 

0,452 
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Tabela 3 - Variáveis clínicas, antropométricas, bioquímicas e dietéticas dos indivíduos com DM2 

de acordo com os clusters definidos a partir dos componentes do IQD-R: “Gordura saturada”, 

“Sódio”, “Carnes, ovos e leguminosas”, “Óleos” e “Calorias provenientes de gorduras, álcool e 

açúcar de adição”.                                                                                                             (Continua) 

Variáveis 
Cluster 1 

(n=36) 

Cluster 2 

(n=30) 

Cluster 3 

(n=38) 
P valor 

Cereais, raízes e tubérculos (porções) 

Cereais integrais (porções) 

Leite e derivados (porções) 

Carnes, ovos e leguminosas (porções) 

Óleos (porções) 

Gordura saturada (% kcal) 

Sódio (mg/1000 kcal) 

Gorduras, álcool, açúcar€ 

3,2 ± 1,6 

0,2 ± 0,3 

0,6 ± 0,7 

1,4 ± 0,8 

0,6 ± 0,6 

6,7 ± 2,0 

1242,8 ± 129,5a 

7,1 ± 2,2 

2,5 ± 0,6 

0,3 ± 0,4 

0,5 ± 0,5 

1,4 ± 0,6 

0,5 ± 0,4 

6,2 ± 2,8 

677,0 ± 94,8b 

6,8 ± 3,1 

3,1 ± 3,2 

0,5 ± 0,7 

0,6 ± 0,5 

1,3 ± 1,2 

0,5 ± 0,5 

6,8 ± 2,0 

929,5 ± 73,2c 

7,8 ± 2,8 

0,082 

0,054 

0,147 

0,227 

0,723 

0,563 

<0,001 

0,243 

Resultados apresentados em média ± desvio padrão; P < 0,05 significativo. Letras diferentes em uma mesma linha 

representam diferenças entre os grupos. Teste de Tukey ou Mann-Whitney, segundo a normalidade. IMC: Índice de 

massa corporal. CC: Circunferência da cintura. IQD-R: Índice de qualidade da dieta revisado. VEAL: Vegetais 

verdes escuros, alaranjados e leguminosas. €Calorias provenientes de gorduras sólidas (saturada e trans), álcool e 

açúcar de adição. ¥Teste qui-quadrado. Análise de variância (ANOVA) unidirecional e teste de Kruskal-Wallis, segundo 

normalidade dos dados. Alvo terapêutico para o controle do DM2: %HbA1c < 7 % e Glicose em jejum < 154 mg/dL(44); 

Valor de referência: Colesterol total < 190 mg/dL, HDL-c > 40 mg/dL para homens e > 50 mg/dL para mulheres, LDL-

c < 150 mg/dL e Triglicerídeos < 150 mg/dL(45); concentração de zinco no plasma: 70 a 110 µg/dL(40); concentração de 

zinco nos eritrócitos: 40 a 44 µgZn/g Hb(41); EAR: 9,4 mg/dia (homens) e 6,8 mg/dia (mulheres)(53). Classificação de 

risco cardiovascular pelo Escore de Framingham: baixo risco: < 10%; risco intermediário: 10 – 20%; alto risco: > 20%(4). 

 

Considerando a diferença na glicose sérica entre os clusters, um modelo de regressão 

logística binária foi testado a fim de verificar a probabilidade da glicose sérica encontrar-se 

acima de 154 mg/dL conforme as seguintes variáveis: % gordura corporal, %HbA1c, presença 

do alelo variante (C) para o SNP A35C no gene da SOD, componentes do IQD-R: “Vegetais 

totais e leguminosas”, “Vegetais verde escuros, alaranjados e leguminosas”, “Cereais, raízes e 

tubérculos”, “Carnes, ovos e leguminosas” e “Óleos”. Neste modelo, o %HbA1c < 7 e a 

ausência do alelo variante do SNP reduzem a chance em 0,068 e 0,019 vezes de aumentar a 

glicose sérica (> 154 mg/dL), enquanto que o consumo do componente “Cereais, raízes e 

tubérculos” em porções apresentou a chance de reduzir em 0,566 vezes esse marcador glicêmico 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 - Modelo de regressão logística binária da glicose sérica, % gordura corporal, 

%HbA1c, SNP rs2234694 e componentes do Índice de qualidade da dieta revisado (IQD-R) em 

indivíduos com DM2. 

Variável 

dependente 
Co-variáveis OR (IC 95%) P valor 

Glicose 

sérica 

(mg/dL)€ 

Idade (anos)§ 1,033 (0,960;1,113) 0,384 

Sexo 0,262 (0,054;1,266) 0,096 

Tempo de diagnóstico (anos)§ 1,092 (0,981;1,215) 0,108 

Gordura corporal (%)§ 0,976 (0,883;1,078) 0,629 

HbA1c (%)€ 0,068 (0,017;0,269) < 0,001 

SNP rs2234694€ 0,019 (0,001;0,374)  0,009 

Vegetais totais e leguminosas (porções) § 0,806 (0,621;1,045) 0,103 

Vegetais VEAL (porções) § 1,343 (0,902;2,000) 0,146 

Cereais, raízes e tubérculos (porções) § € 0,566 (0,331;0,971) 0,039 

Carnes, ovos e leguminosas (porções) § 2,567 (0,922;7,148) 0,071 

Sódio (mg/1000 kcal) § 1,001 (0,999; 1,004) 0,258 

VEAL: vegetais verdes escuros, alaranjados e leguminosas; OR: odds ratio. 
§Variáveis incluídas no modelo no formato contínuo; as demais variáveis incluídas no modelo no formato 

dicotômico; Modelo ajustado por sexo, idade e tempo de diagnóstico. €Classificação de risco utilizada: Glicose 

sérica > 154 mg/dL(44); %HbA1c > 7%(44); genótipo AC; Cereais, raízes e tubérculos < 2 porções(12).  

P valor < 0,05 foi considerado significativo; P valor do modelo: 0,013 e r²: 0,413; 

 

 

Discussão 

 

A alimentação apresenta papel crucial no controle metabólico de doenças crônicas não 

transmissíveis, como DM2 e doenças cardiovasculares(60-64). Neste estudo, quando avaliados 

pelas similaridades na pontuação do IQD-R, escore de Framingham, CC, zinco eritrocitário e 

o SNP A35C, observou-se que os indivíduos que apresentaram menor zinco eritrocitário e maior 

alteração na composição corporal e no controle glicêmico tiveram menor pontuação total no 

IQD-R e menor consumo do componente “Frutas totais”.  

Alimentos com teor reduzido de gordura saturada e sódio, contendo fibras dietéticas, 

compostos fitoquímicos e antioxidantes, principalmente flavonoides, estão presentes em 

diferentes padrões alimentares e têm sido associados ao melhor controle glicêmico de 

indivíduos com DM2(65). Além disso, o consumo alimentar tem sido fortemente associado à 

obesidade, considerando não apenas a quantidade de alimentos consumida, mas também a 

composição e qualidade da dieta(66). Sabe-se que o elevado consumo de carnes vermelhas, 

açúcares e frituras juntamente com reduzido teor de frutas e vegetais contribuem para o aumento 

do risco de resistência à insulina e DM2. Ressalta-se que o adequado consumo de frutas e 
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vegetais é considerado protetor para o desenvolvimento de DM2, devido a sua composição, 

principalmente fibras e antioxidantes(67). 

Além disso, no presente estudo observou-se que o consumo de “Cereais, raízes e 

tubérculos” reduziu as chances de aumento nas concentrações de glicose sérica. Alimentos 

pertencentes a esses grupos são naturais e, em sua maioria, ricos em fibras alimentares. Estudos 

de meta-análise encontraram que a ingestão de fibra dietética, especialmente aquelas advindas 

de cereais, foi capaz de reduzir a incidência de DM2(68-70). Isso ocorre porque os cereais à base 

de aveia e cevada possuem fibras formadoras de gel solúveis em água, como β-glucana. Essas 

fibras dietéticas formam uma solução viscosa no intestino delgado, que reduz o contato e a 

associação dos macronutrientes com enzimas digestivas, retardando a absorção de glicose e, 

consequentemente, reduzindo as concentrações circulantes de glicose e insulina pós-

prandiais(71). 

Somado a isso, indivíduos que apresentaram maior peso corporal, IMC, CC e % gordura 

corporal exibiram maiores valores na concentração de insulina sérica. A resistência à insulina 

é uma condição que está associada a hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e ao 

sobrepeso. O controle do peso corporal é essencial para o controle glicêmico no DM2, visto 

que a adiposidade na região abdominal é responsável pelo agravamento do quadro de resistência 

à insulina(72,73). A elevada prevalência de sobrepeso e obesidade está associada à ineficiente 

ação de insulina em concentrações normais, o que resultará em hiperinsulinemia compensatória 

na tentativa de manter a glicemia dentro da normalidade(74), aspecto observado neste estudo. 

Em adição, valores de CC elevados contribuem ainda mais para o agravamento da resistência à 

insulina, pois a obesidade visceral está relacionada ao aumento dos ácidos graxos livres 

circulantes, à redução da adiponectina e secreção de citocinas inflamatórias pelo tecido adiposo, 

tais como IL-6 e TNF-α, fatores que exacerbam a resistência à insulina(75). 

A hiperglicemia crônica no DM2 favorece a elevação do estresse oxidativo, o qual está 

intimamente relacionado à gênese das complicações crônicas do diabetes, incluindo as doenças 

cardiovasculares(1,3). Os indivíduos avaliados neste estudo apresentaram em sua maioria risco 

moderado a alto para desenvolvimento de doenças cardiovasculares em 10 anos. Resultados 

semelhantes foram observados por Udenze e Amadi (2018)(76) ao verificarem alto risco de 

doenças cardiovasculares em indivíduos indianos com DM2 que nunca apresentaram eventos 

cardiovasculares anteriores(76). Uma meta-análise sugere que a condição do diabetes em 

conjunto com os fatores de risco para doenças cardíacas coronarianas relaciona-se à ocorrência 

de eventos cardiovasculares futuros(77). 
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De maneira tradicional, a avaliação da dieta no controle e redução de risco de doenças 

cardiovasculares e diabetes, por exemplo, é investigada mediante avaliação individual dos 

componentes dietéticos(62). No entanto, a dieta é algo complexo e de difícil avaliação de cada 

componente. Nesse sentido, padrões alimentares são variáveis e abrangem diversos alimentos 

ou grupos alimentares, os quais levam em consideração não somente os alimentos, mas também 

as interações entre nutrientes e os efeitos dos componentes da dieta com a redução do risco e 

controle de doenças(78). 

Diante disso, a avaliação da qualidade da dieta em conjunto com a adoção de padrões 

alimentares ricos em nutrientes benéficos, especialmente com papel antioxidante, está 

relacionada tanto à redução do risco, como ao controle metabólico do diabetes. Nesse sentido, 

o zinco apresenta benefícios para o controle glicêmico, uma vez que desempenha papel no 

sistema de defesa antioxidante e no metabolismo glicêmico, contribuindo assim para o controle 

do diabetes(13,15,79). No presente estudo, os indivíduos avaliados que apresentaram maior IMC, 

CC e maior concentração de insulina sérica, apresentaram também menores valores de zinco 

nos eritrócitos.  

A deficiência de zinco ainda é uma situação comum tanto nos países desenvolvidos quanto 

em desenvolvimento(80). Os indivíduos deste estudo apresentaram deficiência tanto na ingestão 

dietética de zinco, quanto nas concentrações corporais desse mineral. Sugere-se que esse 

desequilíbrio pode influenciar na patogênese do DM2, pois esse mineral participa das etapas de 

síntese, cristalização, armazenamento e secreção de insulina(81,82), além de apresentar ação insulino-

mimética, participando também da ativação da cascata de sinalização da insulina(15,83-85). Além 

disso, uma revisão sistemática mostrou que a concentração sérica de zinco se relacionou 

negativamente ao %HbA1c e à glicose em jejum em indivíduos com DM2(14). 

Este mineral também está envolvido na estrutura e estabilização de enzimas 

antioxidantes como a SOD, a qual catalisa a reação de dismutação do radical superóxido (O2
-) 

em peróxido de hidrogênio (H2O2), reduzindo o estresse oxidativo(26-28). Neste estudo, quando 

agrupados, os indivíduos que apresentaram elevada composição corporal e valores de insulina 

sérica, exibiram também menor atividade antioxidante da SOD e menor concentração 

eritrocitária de zinco. Isto pode comprometer a adequada ação antioxidante dessa enzima. A 

reduzida atividade da SOD têm sido observada em diversos estudos(22-25). Em contrapartida, 

também foi encontrada elevada atividade da SOD em indivíduos com DM2. Este aumento pode 

ser justificado pela ação dessa enzima na tentativa de controlar o estresse oxidativo, e assim 

reduzir os danos celulares(86,87). 
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Alterações na atividade antioxidante da SOD são decorrentes também da presença de 

polimorfismos presentes no gene que codifica essa enzima, como o SNP A35C (rs2234694), 

no qual o alelo variante (C) é considerado de risco(26,29-33,88). As informações referentes a esse 

polimorfismo ainda são escassas na literatura. Os resultados desta pesquisa mostraram reduzida 

frequência do alelo polimórfico (C) na população avaliada. Similarmente, estudos realizados 

na Índia observaram ausência completa do alelo polimórfico (C)(31,33), assim como estudos 

realizados na Finlândia e no Bangladesh encontraram reduzida frequência desse alelo de risco 

na população com DM2(29,88). Em contrapartida, elevada frequência do alelo variante foi 

encontrada na República Tcheca e no Egito por Flekac et al. (2008)(26) e por Ghattas e Abo-

Elmatty (2012)(30), respectivamente. Uma vez que as frequências alélicas são específicas de 

cada população, diferenças podem ser observadas na distribuição dos genótipos(26,31). 

No presente estudo, a ausência do alelo variante (C) do SNP estudado se associou ao 

melhor controle glicêmico nos indivíduos com DM2. Observou-se que valores do %HbA1c 

menores que 7% juntamente com a ausência do alelo C nos indivíduos avaliados reduziram as 

chances de aumentar a glicose sérica nesses indivíduos. Estudos abordando a relação entre o 

SNP A35C e os marcadores do controle glicêmico são escassos na literatura. No entanto, estudo 

realizado no Bangladesh mostrou associação entre a presença do genótipo variante e o avanço 

do estágio de nefropatia diabética em indivíduos com DM2(29). 

Além de deficiência nas concentrações sanguíneas de zinco, observou-se reduzida 

ingestão dietética desse mineral nos indivíduos avaliados neste estudo. Tal resultado também 

foi visto por Kanoni et al. (2011)(89), que encontraram associação significativa entre a ingestão 

dietética de zinco e os valores de glicose em jejum, sendo que a ingestão de 1 mg desse mineral 

foi capaz de reduzir 0,02 mg/dL da glicose sérica. Além disso, a ingestão dietética de zinco foi 

associada ao menor risco de desenvolvimento de DM2, sendo que a ingestão superior a 13 mg 

desse mineral reduziu em 20% esse risco(90-93).  

Ainda, neste estudo observou-se que indivíduos com pior controle glicêmico (maior glicose 

sérica e maior %HbA1c) apresentaram maior consumo de sódio. Esse resultado está associado às 

complicações do diabetes, uma vez que a maior parte das pessoas que apresentam DM2 apresentam 

também hipertensão arterial(94). Nesse sentido, uma dieta com baixo teor de sódio é recomendada para 

reduzir a hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares(95-97).  

Associado ao elevado consumo de sódio, os participantes deste estudo apresentaram valores 

médios de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) acima do considerado normal, estando 

classificadas em pré-hipertensão, pela SBC (2016)(47). Um estudo de base populacional realizado na 

Alemanha com indivíduos com DM2 e HAS constatou que apenas 22,9% dos participantes 
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apresentaram valores de PAS e PAD abaixo de 140 mmHg e 90 mmHg, respectivamente(94). Dessa 

forma, a redução da ingestão de sódio juntamente com a redução da PAS e PAD são fundamentais 

no manejo do DM2 e na redução do risco de complicações associadas ao diabetes(95-99). 

A integração em um só estudo de diversos fatores relacionados ao controle metabólico 

do DM2, desde o controle glicêmico até a avaliação da associação de variáveis genéticas com 

marcadores metabólicos do DM2 pode ser considerado um ponto forte deste estudo. Além 

disso, outro aspecto positivo deste estudo é a utilização de uma ferramenta adaptada para a 

população brasileira na avaliação da qualidade da dieta, o que viabiliza a identificação de 

resultados voltados à realidade dos indivíduos avaliados.  

Este estudo é o primeiro no Brasil a abordar as relações existentes entre a presença do 

SNP A35C (rs2234694), estado nutricional relativo ao zinco, risco cardiovascular, qualidade 

da dieta e controle metabólico de indivíduos com DM2. Estudos que versem sobre estes 

aspectos são fundamentais, visto que o manejo do DM2 deve ser visto de maneira global, desde 

o consumo de alimentos e ingestão de nutrientes adequados, tratamento medicamentoso, 

controle das variáveis bioquímicas, até os aspectos genéticos que influenciam a patogênese 

dessa doença. 

 

 

Conclusão 

 

O elevado risco cardiovascular e a reduzida qualidade da dieta relacionaram-se ao 

excesso de peso, bem como ao deficiente controle glicêmico. Além disso, o inadequado controle 

glicêmico dos indivíduos avaliados associou-se ao deficiente status de zinco e menor proteção 

antioxidante pela SOD. O consumo de sódio também foi mais elevado nos indivíduos com pior 

controle glicêmico. 

Ademais, o SNP A35C (rs2234694) não se associou com o status de zinco e qualidade da 

dieta dos indivíduos avaliados. Entretanto, pôde-se observar que a ausência do alelo variante (C) 

apresentou probabilidade de reduzir as alterações nas concentrações de glicose sérica. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A adoção de variados padrões alimentares favorece o adequado controle glicêmico de 

indivíduos com DM2, a partir da redução nos valores de marcadores glicêmicos, como o 

%HbA1c. Além disso, efeitos positivos foram encontrados na qualidade de vida de maneira 

geral, devido principalmente às características nutricionais destes padrões, associadas a fatores 

externos, como atividade física regular e bem-estar social, que promoveram melhora no 

controle metabólico do DM2. 

A boa qualidade da dieta, juntamente com o reduzido risco cardiovascular, associou-se 

ao peso corporal adequado, bem como ao controle glicêmico favorável dos indivíduos com 

DM2. Outrossim, a presença do SNP A35C (rs2234694) não apresentou relação com o estado 

nutricional relativo ao zinco, risco cardiovascular e qualidade da dieta dos indivíduos avaliados. 

No entanto, a ausência do alelo de risco mostrou-se relacionada ao melhor controle glicêmico. 
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The requirements of BJN are in accordance with the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 

to Biomedical Journals produced by the ICMJE. 

Typescripts should be prepared with 1.5 line spacing and wide margins (2 cm), the preferred font being 

Times New Roman size 12. At the ends of lines, words should not be hyphenated unless hyphens are 

to be printed. Line numbering and page numbering are required. 

 

MANUSCRIPTS SHOULD BE ORGANISED AS FOLLOWS: 

 

Cover letter 

Papers should be accompanied by a cover letter including a brief summary of the work and a short 

explanation of the novelty of the study and how it advances nutritional science. As part of the online 

submission process, authors are asked to affirm that the submission represents original work that has 

not been published previously, and that it is not currently being considered by another journal. The 

text for the cover letter should be entered in the appropriate box as part of the online submission 

process. 

 

Title Page 

The title page should include: 

The title of the article; 

Authors' names; 

Name and address of department(s) and institution(s) to which the work should be attributed for each 

author; 

Name, mailing address, email address, telephone and fax numbers of the author responsible for 

correspondence about the manuscript; 

A shortened version of the title, not exceeding 45 characters (including letters and spaces) in length; 

At least four keywords or phrases (each containing up to three words). 

Authors' names should be given without titles or degrees and one forename may be given in full. 

Identify each author's institution by a superscript number (e.g. A.B. Smith1) and list the institutions 

underneath and after the final author. 
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Abstract 

Each paper must open with an unstructured abstract of not more than 250 words. The abstract should 

be a single paragraph of continuous text without subheadings outlining the aims of the work, the 

experimental approach taken, the principal results (including effect size and the results of statistical 

analysis) and the conclusions and their relevance to nutritional science. 

 

Introduction 

It is not necessary to introduce a paper with a full account of the relevant literature, but the 

introduction should indicate briefly the nature of the question asked and the reasons for asking it. It 

should be no longer than two manuscript pages. 

 

Experimental methods 

The methods section must include a subsection that describes the methods used for statistical analysis 

(see the section on statistical analysis in the Appendix) and the sample size must be justified by the 

results of appropriate calculations and related to the study outcomes. 

 

Justification of sample size: All manuscripts that report primary research must contain a statistical 

justification of sample size that is stated explicitly in the Statistics sub-section of the Methods. 

Manuscripts that do not contain this information will be returned to the authors for correction before 

peer review. The amended versions will be treated as new submissions. The information required must 

include, but not be restricted to, the following:- 

 

Hypothesised effect size with appropriate justification. 

A statement regarding statistical power (typically 80%) and the two-sided significance level (typically 

0.05). 

An explanation of how the statistical power was calculated. 

If sample size is determined by the feasibility of recruitment minimally detectable effect sizes should 

be provided instead of power analysis. 

The only exceptions are:- 

 

Meta-analyses. 

Exploratory or secondary analysis of observational studies based on large sample sizes 

For studies involving humans subjects or experimental animals, the Methods section must include a 

subsection that reports the appropriate ethical approvals for the study (see Ethical Standards above). 

 



145 
 

All analytical procedures must be accompanied by a statement of within and between assay precision. 

 

Diets: The nutrient composition of diets used in studies published in BJN must be described in detail, 

preferably in a table(s). Experimentally relevant differences in composition between diets are 

essential. For instance, studies of fat nutrition should always include fatty acid compositions of all diets. 

PCR analysis: Where experiments involve measurement of mRNA including microarray analysis, for 

analysis of individual genes, mRNA should be measured by quantitative RTPCR. A statement about the 

quality and integrity of the RNA must be provided together with the results of eletrophoretic analysis 

of the purity of the PCR products. Unless published elsewhere, full details of the oligonuceoltide 

primers and of the PCR protocol must be stated either in the text or in Supplementary Material. The 

stability of reference genes used for normalisation of PCR data must be reported for the experimental 

conditions described. Where possible, analysis of mRNA levels should be accompanied by assessment 

of either protein levels or activities. 

Microarray analysis: Studies involving microarray analysis of mRNA must conform to the "Minimum 

Information about a Microarray Experiment" (MIAME) guidelines including deposition of the raw data 

in an appropriate repository (the Access Code must be state din the Methods). All microarray 

experiments must be accompanied by appropriate validation by quantitative RTPCR. 

 

Results 

These should be given as concisely as possible, using figures or tables as appropriate. Data must not 

be duplicated in tables and figures. 

 

Discussion 

While it is generally desirable that the presentation of the results and the discussion of their 

significance should be presented separately, there may be occasions when combining these sections 

may be beneficial. Authors may also find that additional or alternative sections such as 'conclusions' 

may be useful. The discussion should be no longer than five manuscript pages. 

 

Acknowledgments 

Here you may acknowledge individuals or organizations that provided advice and/or support (non-

financial). Formal financial support and funding should be listed in the following section. 

 

Financial Support 

Please provide details of the sources of financial support for all authors, including grant numbers. For 

example, "This work was supported by the Medical research Council (grant number XXXXXXX)". 

Multiple grant numbers should be separated by a comma and space, and where research was funded 

by more than one agency the different agencies should be separated by a semi-colon, with "and" 

before the final funder. Grants held by different authors should be identified as belonging to individual 

authors by the authors' initials. For example, "This work was supported by the Wellcome Trust (A.B., 
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grant numbers XXXX, YYYY), (C.D., grant number ZZZZ); the Natural Environment Research Council (E.F., 

grant number FFFF); and the National Institutes of Health (A.B., grant number GGGG), (E.F., grant 

number HHHH)". 

This disclosure is particularly important in the case of research that is supported by industry. Support 

from industry not only includes direct financial support for the study but also support in kind such as 

provision of medications, equipment, kits or reagents without charge or at reduced cost and provision 

of services such as statistical analysis; all such support must be disclosed here and if no such support 

was received this must be stated. Where no specific funding has been provided for research, please 

provide the following statement: "This research received no specific grant from any funding agency, 

commercial or not-for-profit sectors." 

In addition to the source of financial support, please state whether the funder contributed to the study 

design, conduct of the study, analysis of samples or data, interpretation of findings or the preparation 

of the manuscript. If the funder made no such contribution, please provide the following statement: 

"[Funder's name] had no role in the design, analysis or writing of this article." 

 

Conflict of Interest 

Please provide details of all known financial, professional and personal relationships with the potential 

to bias the work. Where no known conflicts of interest exist, please include the following statement: 

"None." 

For more information on what constitutes a conflict of interest, please see the International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) guidelines. 

 

Authorship 

Please provide a very brief description of the contribution of each author to the research. Their roles 

in formulating the research question(s), designing the study, carrying it out, analysing the data and 

writing the article should be made plain. 

 

References 

References should be numbered consecutively in the order in which they first appear in the text using 

superscript Arabic numerals in parentheses, e.g. 'The conceptual difficulty of this approach has 

recently been highlighted(1,2)'. If a reference is cited more than once, the same number should be 

used each time. References cited only in tables and figure legends should be numbered in sequence 

from the last number used in the text and in the order of mention of the individual tables and figures 

in the text. 

Names and initials of authors of unpublished work should be given in the text as 'unpublished results' 

and not included in the References. References that have been published online only but not yet in an 

issue should include the online publication date and the Digital Object Identifier (doi) reference, as per 

the example below. 

At the end of the paper, on a page(s) separate from the text, references should be listed in numerical 

order using the Vancouver system. When an article has more than three authors only the names of 
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the first three authors should be given followed by 'et al.' The issue number should be omitted if there 

is continuous pagination throughout a volume. Titles of journals should appear in their abbreviated 

form using the NCBI LinkOut page. References to books and monographs should include the town of 

publication and the number of the edition to which reference is made. References to material available 

on websites should follow a similar style, with the full URL included at the end of the reference, as well 

as the date of the version cited and the date of access. 

 

Examples of correct forms of references are given below. 

 

Journal articles 

Rebello SA, Koh H, Chen C et al. (2014) Amount, type, and sources of carbohydrates in relation to 

ischemic heart disease mortality in a Chinese population: a prospective cohort study. Am J Clin Nutr 

100, 53-64. 

Villar J, Ismail LC, Victora CG et al. (2014) International standards for newborn weight, length, and head 

circumference by gestational age and sex: the Newborn Cross-Sectional Study of the INTERGROWTH-

21st Project.Lancet 384, 857-868. 

Alonso VR & Guarner F (2013) Linking the gut microbiota to human health. Br J Nutr 109, Suppl. 2, S21–

S26. 

Bauserman M, Lokangaka A, Gado J et al. A cluster-randomized trial determining the efficacy of 

caterpillar cereal as a locally available and sustainable complementary food to prevent stunting and 

anaemia. Public Health Nutr. Published online: 29 January 2015. doi: 10.1017/S1368980014003334. 

 

Books and monographs 

Bradbury J (2002) Dietary intervention in edentulous patients. PhD Thesis, University of Newcastle. 

Ailhaud G & Hauner H (2004) Development of white adipose tissue. In Handbook of Obesity. Etiology 

and Pathophysiology, 2nd ed., pp. 481–514 [GA Bray and C Bouchard, editors]. New York: Marcel 

Dekker. 

Bruinsma J (editor) (2003) World Agriculture towards 2015/2030: An FAO Perspective. London: 

Earthscan Publications. 

World Health Organization (2003) Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Joint 

WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series no. 916. Geneva: WHO. 

Keiding L (1997) Astma, Allergi og Anden Overfølsomhed i Danmark – Og Udviklingen 1987–199I 

(Asthma, Allergy and Other Hypersensitivities in Denmark, 1987–1991). Copenhagen, Denmark: Dansk 

Institut for Klinisk Epidemiologi. 

 

Sources from the internet 

Nationmaster (2005) HIV AIDS – Adult prevalence rate. http://www.nationmaster.com/graph-

T/hea_hiv_aid_ad... (accessed June 2013). 
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For authors that use Endnote, you can find the style guide for BJN here.  

 

Figures 

Figures should be supplied as separate electronic files. Figure legends should be grouped in a section 

at the end of the manuscript text. Each figure should be clearly marked with its number and separate 

panels within figures should be clearly marked (a), (b), (c) etc. so that they are easily identifiable when 

the article and figure files are merged for review. Each figure, with its legend, should be 

comprehensible without reference to the text and should include definitions of abbreviations. The 

nature of the information displayed in the figures (e.g. mean (SEM)) and the statistical test used must 

be stated. 

We recommend that only TIFF, EPS or PDF formats are used for electronic artwork. Other non-

preferred but usable formats are JPG, PPT and GIF files and images created in Microsoft Word. Note 

that these non-preferred formats are generally NOT suitable for conversion to print reproduction. For 

further information about how to prepare your figures, including sizing and resolution requirements, 

please see our artwork guide. 

In curves presenting experimental results the determined points should be clearly shown, the symbols 

used being, in order of preference, ○, ●, ∆, ▲, □, ■, ×, +. Curves and symbols should not extend beyond 

the experimental points. Scale-marks on the axes should be on the inner side of each axis and should 

extend beyond the last experimental point. Ensure that lines and symbols used in graphs and shading 

used in histograms are large enough to be easily identified when the figure size is reduced to fit the 

printed page. Statistically significant effects should be indicated with symbols or letters. 

Colour figures will be published online free of charge, and there is a fee of £350 per figure for colour 

figures in the printed version. If you request colour figures in the printed version, you will be contacted 

by CCC-Rightslink who are acting on our behalf to collect colour charges. Please follow their 

instructions in order to avoid any delay in the publication of your article. 

Images submitted with a manuscript should be minimally processed; some image processing is 

acceptable (and may be unavoidable), but the final image must accurately represent the original data. 

Grouping or cropping of images must be identified in the legend and indicated by clear demarcation. 

Please refer to the Office of Research Integrity guidelines on image processing in scientific publication. 

Authors should provide sufficient detail of image-gathering procedures and process manipulation in 

the Methods sections to enable the accuracy of image presentation to be assessed. Authors should 

retain their original data, as Editors may request them for comparison during manuscript review. 

 

Tables 

Tables should be placed in the main manuscript file at the end of the document, not within the main 

text. Please donot supply tables as images (e.g. in TIFF or JPG format). Be sure that each table is cited 

in the text. Tables should carry headings describing their content and should be comprehensible 

without reference to the text. 

The dimensions of the values, e.g. mg/kg, should be given at the top of each column. Separate columns 

should be used for measures of variance (SD, SE etc.), the ± sign should not be used. The number of 

decimal places used should be standardized; for whole numbers 1.0, 2.0 etc. should be used. 

Shortened forms of the words weight (wt) height (ht) and experiment (Expt) may be used to save space 
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in tables, but only Expt (when referring to a specified experiment, e.g. Expt 1) is acceptable in the 

heading. 

Footnotes are given in the following order: (1) abbreviations, (2) superscript letters, (3) symbols. 

Abbreviations are given in the format: RS, resistant starch. Abbreviations in tables must be defined in 

footnotes in the order that they appear in the table (reading from left to right across the table, then 

down each column). Symbols for footnotes should be used in the sequence: *†‡§||¶, then ** etc. 

(omit * or †, or both, from the sequence if they are used to indicate levels of significance). 

For indicating statistical significance, superscript letters or symbols may be used. Superscript letters 

are useful where comparisons are within a row or column and the level of significance is uniform, e.g. 

'a,b,cMean values within a column with unlike superscript letters were significantly different (P<0•05)'. 

Symbols are useful for indicating significant differences between rows or columns, especially where 

different levels of significance are found, e.g. 'Mean values were significantly different from those of 

the control group: *P<0•05, **P<0•01, ***P<0•001'. The symbols used for P values in the tables must 

be consistent. 

 

Supplementary material 

Additional data (e.g. data sets, large tables) relevant to the paper can be submitted for publication 

online only, where they are made available via a link from the paper. The paper should stand alone 

without these data. Supplementary Material must be cited in a relevant place in the text of the paper. 

Although Supplementary Material is peer reviewed, it is not checked, copyedited or typeset after 

acceptance and it is loaded onto the journal's website exactly as supplied. You should check your 

Supplementary Material carefully to ensure that it adheres to journal styles. Corrections cannot be 

made to the Supplementary Material after acceptance of the manuscript. Please bear this in mind 

when deciding what content to include as Supplementary Material. 
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ANEXO C – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFS 
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