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RESUMO

O método mais eficiente para avaliar o controle da Diabetes Mellitus (DM) é a
hemoglobina glicada (HbA1c). Valores acima da recomendação para o controle da
doença (até 7%) estão relacionados com o aumento de complicações crônicas. Para
evitar as complicações o maior desafio é manter o Controle Glicêmico (CG). Assim,
alguns fatores são imprescindíveis no tratamento da Diabetes Mellitus do tipo 1
(DM1), como: adesão à insulinoterapia e terapia nutricional. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a adequação do consumo alimentar e o perfil bioquímico em
adultos diabéticos do tipo 1 que utilizem como método de administração terapêutica
a bomba de infusão de insulina. A HbA1c estava dentro do limite de recomendação
pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) para controle em apenas 27,3% dos
casos. Quanto ao perfil lipídico, 54,5% dos indivíduos apresentavam adequação
para os níveis séricos de CT, 36,4% para os níveis de LDL-colesterol, 54,5% para
TG e 36,4% de HDL-colesterol. A média do consumo de carboidratos observada foi
de 51±7%, quanto às proteínas a média foi de 19±2% e de lipídeos 31±7%. Todos
os indivíduos consumiram abaixo das recomendações de fibras dietéticas.
É imprescindível a intervenção dietética para os portadores da doença, enfatizando
como orientação nutricional a adesão as recomendações vigentes, como estratégia
para prevenção de complicações associadas a DM1.
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ABSTRACT

The most efficient method to evaluate Diabetes Mellitus (DM) control is glycated
hemoglobin (HbA1c). Values above the recommendation for disease control (up to
7%) are related to the increase in chronic complications. To avoid complications the
biggest challenge is to maintain Glycemic Control (CG). Thus, some factors are
essential in the treatment of Type 1 Diabetes Mellitus (DM1), such as adherence to
insulin therapy and nutritional therapy. The objective of this study was to evaluate the
adequacy of dietary intake and biochemical profile in type 1 diabetic adults using the
insulin infusion pump as a method of therapeutic administration. HbA1c was within
the limit of recommendation by the Brazilian Society of Diabetes (SBD) for control in
only 27.3% of the cases. As for the lipid profile, 54.5% of the individuals presented
adequacy for serum TC levels, 36.4% for LDL levels -cholesterol, 54.5% for TG and
36.4% for HDL-cholesterol. The mean carbohydrate consumption was 51±7%, mean
protein was 19±2% and lipid was 31±7%. All subjects consumed below dietary fiber
recommendations. It is essential the dietary intervention for patients with the disease,
emphasizing as a nutritional orientation adherence to current recommendations, as a
strategy to prevent complications associated with DM1.

Keywords: Type 1 diabetes; Food consumption; Insulin pump.
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1

INTRODUÇÃO
A Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico de etiologia multifatorial

caracterizada por hiperglicemia crônica com disfunção no metabolismo dos
macronutrientes, resultante de defeitos na produção e/ou secreção de insulina (SBD,
2015).
A evolução da doença e fatores associados são diferentes entre a Diabetes
Mellitus do tipo 1 (DM1) e a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), tendo a primeira início
rápido e sintomas contundentes na maioria dos casos, estando sua etiologia
relacionada a destruição das células beta-pancreáticas, enquanto a DM2 passa por
estágios intermediários que percorrem um período de tempo variável e tem como
fatores predisponentes defeitos na ação e secreção de insulina (SBD, 2015).Os
critérios atualmente utilizados para o diagnóstico de DM são poliúria, polidipsia e
perda ponderal associados à glicemia de jejum ≥ 126mg/dL e teste oral de tolerância
a glicose (TOTG) > 200mg/dL (ADA, 2013).
No ano de 2000, foram estimados 171 milhões de casos de diabetes mellitus
(DM) no mundo e a estimativa para 2030 é que este valor atinja 366 milhões (WILD
et al., 2004). No Brasil não há estudos de base populacional que especifique os
casos de diabetes mellitus do tipo 1 (DM1), no entanto, estima-se que
aproximadamente 8 milhões de brasileiros são portadores da DM e que 5 a 10% dos
casos são de DM1 (MARQUES; FORNÉS; STRIGHINI, 2011).
O método mais eficiente para avaliar o controle da DM é a hemoglobina
glicada (HbA1c), que estima glicemia média nos últimos 4 meses. Valores acima da
recomendação para o controle da doença (>7%) estão relacionados com o aumento
de complicações crônicas como retinopatias, nefropatias, dislipidemia e risco
cardiovascular (SUMITA; ANDRIOLO, 2008). Para evita-las o controle glicêmico
(CG) tem papel primordial. Assim, alguns fatores como adesão à insulinoterapia,
educação em diabetes, apoio psicológico, atividade física regular e terapia
nutricional são imprescindíveis no tratamento (PONTIERI; BACHION, 2010).
A bomba de infusão (BI) é um dos métodos de administração de insulina que
tem sido considerado ótimo recurso para controle dos níveis glicêmicos,
possibilitando a liberação contínua de insulina e em pulsos nas refeições (basal e
bolus). Possui a capacidade de corrigir/evitar hiperglicemias, proporcionando maior
flexibilidade quanto ao estilo de vida, principalmente em relação aos horários das
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refeições e viagens. Para utilização desse recurso, o indivíduo deve estar bem
instruído quanto aos cuidados necessários ao manuseio. Outro fator relevante à
escolha do método é o custo elevado do tratamento (SANTOS et al., 2013).
Do ponto de vista da dietoterapia, a contagem de carboidratos é uma
estratégia que otimiza o controle glicêmico através do ajuste das unidades de
insulina administradas à quantidade de carboidratos consumidos. Nesse caso, a
aplicação de insulina deve ser proporcional ao conteúdo de carboidrato ingerido por
alimento ou refeição, já que o consumo desse macronutriente determina o valor
da glicemia pós-prandial (ALBUQUERQUE et al., 2014).
Além da importância da contagem de carboidratos, a adequação do demais
nutrientes é essencial para obtenção/manutenção do peso saudável, estabilização
glicêmica, níveis pressóricos e de lipídeos séricos adequados. Em relação aos
lipídeos, é necessário compreender a maior responsividade por esses indivíduos a
gordura dietética, tendo em vista que há uma maior absorção do colesterol ingerido,
sendo fator contribuinte para risco cardiovascular (ADA, 2013).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a adequação do consumo alimentar e o
perfil bioquímico de adultos diabéticos do tipo 1 que utilizam como método de
administração terapêutica a bomba de infusão de insulina.
2

METODOLOGIA
Estudo transversal descritivo, realizado com pacientes diabéticos do tipo I

selecionados na Clínica de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes (UNIT) e em
um consultório de Endocrinologia no município de Maceió-AL.
O plano amostral obedeceu ao modelo não probabilístico de conveniência e
incluiu pacientes diabéticos do tipo I, de ambos os sexos, com idade entre 20 e 59
anos, que possuíam diagnóstico estabelecido de diabetes mellitus do tipo 1 há pelo
menos um ano e que utilizavam bomba de infusão como método de administração
da insulina (n=22). Foram excluídos da pesquisa: crianças, adolescentes e
gestantes, pacientes com tempo de diagnóstico inferior a 1 ano, que não possuíam
exames bioquímicos realizados nos três meses antecedentes a pesquisa e que não
estavam em uso da bomba de infusão no período da entrevista.
Os dados foram coletados no período de Fevereiro a Maio de 2017. Foi
realizado

o

preenchimento

de

Protocolo

(Apêndice

A)

com

variáveis
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sociodemográficas, avaliação clínica (antecedentes pessoais, queixas atuais,
hábitos e estilo de vida) e fatores associados à patologia (tempo em anos de
diagnóstico, acompanhamento médico, tipo de tratamento, complicações), avaliação
antropométrica e anamnese nutricional (o peso foi coletado através de balança
mecânica tipo plataforma da marca Welmy®, com capacidade máxima de 150kg e
graduação de 100g, com 4 sensores de pressão. A altura foi obtida utilizando-se o
estadiômetro da balança, com graduação de 1mm). Foram ainda coletadas
informações sobre percepção de apetite, aversões, alergias e preferências
alimentares, uso de suplementação, ingestão hídrica e variação de peso recente,
exames laboratoriais realizados nos três meses antecedentes a data da coleta de
dados (frações lipídicas, incluindo triglicerídeo sérico (TG), colesterol total (CT),
lipoproteína de alta densidade (HDL) e lipoproteína de baixa densidade (LDL) e
HbA1c) e entrega de material para o preenchimento do diário alimentar (2 dias
semanais e 1 dia do final de semana) (Apêndice B).
Para a classificação do estado nutricional segundo o IMC, utilizou-se a
fórmula (peso (kg)/altura (m²)) e foi adotada a classificação: IMC <18,5kg/m² (baixo
peso); IMC ≥ 18,5 até 24,9kg/m² (eutrofia); IMC ≥ 25 até 29,9kg/m² (sobrepeso) e
IMC ≥ 30,0kg/m² (obesidade) (OMS, 2005).
O cálculo dos diários alimentares foi realizado em uma planilha no software
Microsoft Excel® (versão 2010) elaborada para este fim, que compilou informações
nutricionais de duas tabelas de composição de alimentos (PHILIPPI, 2001; NEPA,
2006). A adequação do consumo dos macronutrientes foi avaliada com base nas
recomendações da SBD para carboidratos (45-60% do Valor Calórico Total – VCT),
lipídeos (25% a 35% do VCT) e proteína (15% a 20% do VCT). Para as fibras, foi
considerado um valor de adequação de 28g a cada 2000 kcal ingeridas (SBD, 2015).
Para a classificação dos parâmetros bioquímicos coletados foram utilizados
os valores preconizados pela SBD como meta terapêutica (SBD, 2015).
O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário Tiradentes (CEP/UNIT) e o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE) foi assinado voluntariamente por todos os participantes da pesquisa (Anexo
A).
Para análise estatística das variáveis foi utilizado software EpInfo versão
3.5.2®. Foram realizadas frequências de distribuição simples e/ou medidas de
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tendência central (média ± desvio padrão). Os resultados foram apresentados em
gráficos e tabelas.
3

RESULTADOS
Foram avaliados 11 diabéticos, sendo 8 do sexo feminino (63,6%) e 3 do sexo

masculino (34,4%). A média de idade foi de 29,1±10,5 anos. Em relação ao aspecto
econômico, 45,5% dos indivíduos possuía renda familiar acima de 10 salários
mínimos e a maioria (72,7%) possuía ensino superior completo. Todos os
participantes relataram ter acesso ao serviço de saúde. Os demais dados
socioeconômicos e demográficos estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Características socioeconômicas e demográficas dos 11 portadores de DM1 em uso
de bomba de infusão – Maceió, AL, 2017.
Variáveis

N=11

n

%

8
3

63,6
34,4

11

100%

3
8

27,3
72,7

3
8

27,3
72,7

2
1
3
5

18,2
9,1
27,3
45,5

2
1
5
3

18,2
9,1
45,5
27,3

11

100,0

Sexo
Feminino
Masculino
Idade
20 a 57
Estado Civil
Casado(a)
Solteiro(a)
Escolaridade
Superior Incompleto
Superior Completo
Renda Familiar (em salário mínimo)
De 1 a 3
De 4 a 6
De 7 a 10
Mais de 10
N° de pessoas na residência
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
Mais de 4 pessoas
Acesso ao Serviço de Saúde
Sim

Quanto ao estilo de vida, nenhum dos participantes referiu tabagismo, o
consumo de bebidas alcoólicas socialmente foi relatado por 54,5% dos avaliados e a
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realização de atividade física regular por 45,5%, sendo musculação a atividade
relatada por todos os praticantes.
O tempo predominante de diagnóstico da DM1 foi de 5 a 15 anos (54,5%) e
todos os avaliados relataram possuir acompanhamento médico desde a descoberta
da doença. Dentre as queixas que os avaliados associaram a patologia, a mais
recorrente foi fraqueza (72,7%), seguida por poliúria e cefaleia, ambas com 63,6%
de prevalência. Sobre complicações crônicas da DM1, dois indivíduos (18,2%)
relataram retinopatia e um (9,1%) neuropatia.
Todos os avaliados relataram utilizar a insulina do tipo ultrarrápida, e apenas
dois indivíduos (18,2%) utilizavam um esquema insulínico, associando a ultrarrápida
com a insulina de longa duração ou lenta. Em relação à dosagem diária de insulina,
foi observada uma dose média de 44±17UI.
Quanto ao estado nutricional segundo a classificação pelo IMC com média de
23,6±3,1 kg/m², 90,9% apresentavam-se eutróficos e 9,1% apresentavam obesidade
grau I. Na anamnese nutricional 54,5% relataram adesão à contagem de
carboidratos, sendo todos pelo método de equivalência. Apenas dois indivíduos
(18,2%) afirmaram estar em acompanhamento nutricional no momento da entrevista.
A média do valor calórico total (VCT) da dieta dos entrevistados foi de
2122±861kcal. A média do consumo geral de carboidratos observada foi de 51±7% e
a média individual em percentual do consumo está representada na Figura 1, em
que 45,5% estavam na faixa de adequação. Quanto às proteínas a média de
consumo geral foi de 19±2% e média individual do consumo em percentual está
representada na Figura 2, com 63,6% de indivíduos com consumo adequado. Para
os lipídios foi encontrada média geral de 31±7% e a média do consumo percentual
individual está representada na Figura 3, em que 54,5% estavam com consumo
adequado. Todos os indivíduos apresentaram consumo de fibras dietéticas inferior a
28g/2000kcal.
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Figura 1 – Média individual do consumo de CHO (%) dos 11 portadores de DM1 segundo faixa
de recomendação da SBD (2015-2016).
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Figura 2 – Média individual do consumo de PTN (%) dos 11 portadores de DM1 segundo faixa
de recomendação da SBD (2015-2016).
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Figura 3 – Média individual do consumo de LIP (%) dos adultos portadores de DM1 e faixa de
recomendação da SBD (2015-2016).

Consumo LIP(%)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

35%
25%
%LIP
1

2

3

4

5

6

7

8

Participantes (n=11)

9

10

11

12

A análise dos parâmetros bioquímicos em relação às referências foi descrita
na Tabela 2. A média de HbA1c observada nos avaliados foi de 8±2%, estando
apenas 27,3% dos indivíduos dentro do limite de recomendação pela SBD para
controle da doença. Quanto ao perfil lipídico, 54,5% dos indivíduos apresentavam
adequação para os níveis séricos de CT, 36,4% para os níveis de LDL-colesterol,
54,5% para TG e 36,4% de HDL-colesterol.
Tabela 2 – Perfil bioquímico dos adultos (n=11) com DM1 em uso de bomba de infusão.

Variáveis

Valores de
referência

Adequado
N

Inadequado
%

HbA1c
<7%
3
27,3
CTs (mg/dL)
<200
6
54,5
HDL (mg/dL)
>60
4
36,4
LDL (mg/dL)
<100
4
36,4
TG (mg/dL)
<150
6
54,5
HbA1c: hemoglobina glicada; CTs: colesterol sérico total; HDL: lipoproteína de

n

%

8
72,2
5
45,5
7
63,6
7
63,6
5
45,5
alta densidade; LDL:

lipoproteína de baixa densidade; TG: triglicerídeos.

4

DISCUSSÃO
São escassos na literatura estudos que avaliam as características

antropométricas, clínicas e nutricionais de pacientes com DM1. Rodrigues et al.
(2010) em estudo transversal com 573 diabéticos do tipo 1 atendidos no Ambulatório
de Endocrinologia do hospital das Clínicas de Porto Alegre observaram que a
maioria dos pacientes eram do sexo masculino (50,5%), apresentavam média de
idade de 33±13 anos, IMC de 23,6±6,5 kg/m² e tempo de diagnóstico de 16±9 anos.
Os resultados do presente estudo encontraram valores muito próximos para
algumas dessas variáveis.
Apesar da indicação da bomba de infusão para os portadores da doença
como melhor método de controle com a capacidade de liberar doses mais exatas,
tornando o ajuste mais eficiente do que as injeções e melhorando o controle da
HbA1c, devido ao elevado custo de aquisição do equipamento, este ainda não é
utilizado por grande parte dos indivíduos com DM1. O perfil econômico observado
entre os participantes deste estudo corrobora com a aquisição e manutenção da
bomba de infusão, dado seu custo elevado, ainda inacessível à maioria da
população (Laranjeira, 2017).
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Neste estudo foi observado elevada proporção de indivíduos com controle
glicêmico inadequado podendo indicar não adesão ao tratamento, influência de
fatores dietéticos, e assim, maiores riscos de desenvolvimento de complicações
como neuropatia e retinopatia. Jose e cols. (2009) ao avaliarem 239 pacientes
diabéticos do tipo I em uso de BI encontraram resultados semelhantes quando
associaram complicações como a inadequação do CG, que também foi avaliado
pelos níveis de HbA1c com valor médio de 10±2,3%. Rodrigues et al. (2010)
observaram de forma semelhante que apenas 22% dos diabéticos atendidos em
Ambulatório de Endocrinologia no RS atingiram níveis de HbA1C < 7%. É bem
conhecido que um controle metabólico adequado evita e retarda o surgimento de
complicações.
O uso da BI está associado a taxas mais adequadas de HbA1c, como
mostraram Gabbay & Dib (2007) ao avaliarem métodos de administração de insulina
em pacientes com DM1 e observarem queda significativa dos valores de HbA1c
(0,9%) em indivíduos que utilizavam um esquema de múltiplas doses e passaram a
usar a bomba como método. Os resultados do presente estudo também
apresentavam valores inadequados quanto a este parâmetro. Esse dado pode ser
associado ao consumo alimentar inadequado, bem como falta de acompanhamento
nutricional desses indivíduos.
Além de melhores taxas de HbA1c, estudos mostram que a utilização de
bomba de insulina está associada à diminuição dos casos de hipoglicemia, que é a
causa de sintomas como fraqueza, desmaio, tonturas (MARCHAND et al., 2017;
HOOGMA et al., 2005). Roze e cols. (2015) avaliaram através de metanálise os
métodos de administração de insulina e entre os resultados encontrados pode-se
destacar a queda de 75% das hipoglicemias em terapia com BI em comparação ao
tratamento com múltiplas doses. A prevalência relatada desses sintomas foi elevada
neste estudo, resultado semelhante ao observado por Pickup e cols. (2008) ao
compararem em metanálise a repercussão desse método de administração
insulínica com o de múltiplas doses no controle glicêmico e nas complicações
agudas apesar de não detectar diferença estatística no número de complicações
agudas entre grupos que usavam a BI e os que utilizavam múltiplas doses.
Em geral, pacientes com DM1 possuem IMC adequado ou até abaixo da
normalidade. Isso ocorre devido à dificuldade de captação da glicose para dentro da
célula, sendo assim excretada na urina (glicosúria). Esse mecanismo provoca maior
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recrutamento do tecido adiposo como fonte energética (LIBERATORE, 2008). Esse
perfil nutricional pôde ser visto nos resultados no qual 90,9% dos entrevistados
estavam eutróficos. Entretanto, foram encontrados indivíduos com inadequação
desse parâmetro, o que já foi observado no Diabetes Control and Complications Trial
(DCCT, 2009) que encontrou ganho excessivo de peso em portadores de DM1 em
tratamento com bomba de infusão.
A ingestão de carboidratos observada neste estudo divergiu levemente da
identificada no DCCT, que encontrou um percentual de 45,5%. Apesar da média
observada nos resultados estar dentro da faixa de recomendação, quando
observados individualmente, a maioria apresentou o consumo de carboidratos fora
da faixa recomendada, o que corrobora com os valores encontrados de HbA1c,
demonstrando a possível influência da dieta no controle metabólico.
A ingestão de lipídeos mostrou-se, de forma geral, dentro da faixa de
adequação, resultado distinto do observado em estudo de Queiroz e cols. (2015)
que avaliou a ingestão de nutrientes de 146 diabéticos e observou que o consumo
excessivo de lipídeos é frequente na dieta destes indivíduos. No DCCT (2009) houve
associação entre a substituição dos carboidratos por lipídios e o aumento nos níveis
de HbA1c. No entanto, a ADA (2013) determina que é mais influente no controle
metabólico o tipo de lipídio da dieta do que a quantidade ingerida.
Petitti e cols. (2007) em estudo com 973 diabéticos jovens observaram que
maiores níveis de HbA1c associaram-se ao aumento dos lipídeos séricos, tendo
como consequência elevação do risco cardiovascular. Eles verificaram que em
diabéticos do tipo 1, o aumento da HbA1c em uma unidade percentual (1%) foi
associada ao aumento do CT em 7,8mg/dL e do LDL em 5,1mg/dL. Pode-se
observar, no presente estudo, inadequação do perfil lipídico, principalmente nos
níveis de HDL-colesterol e de LDL-colesterol.
Apesar da proteína ser um macronutriente envolvido na precipitação de
doenças renais, não existem estudos amplos sobre o consumo acima desses
percentuais estarem associados com o maior risco de ocorrência dessas
complicações nestes pacientes (LOTTENBERG, 2008).
O baixo consumo de fibras dietéticas observado entre os participantes deste
estudo também está relacionado ao aumento dos níveis de HbA1c e fator de risco
para surgimento de doenças cardiovasculares. A SBD (2015) destaca importante
repercussão do consumo adequado das fibras pelos diabéticos na diminuição do
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índice glicêmico dos alimentos, redução dos picos de glicose sanguínea e o retardo
do esvaziamento gástrico, que contribui para o controle glicêmico pós-prandial.
Queiroz e cols. (2015) ao avaliarem os hábitos alimentares de indivíduos com DM1
constataram que a baixa ingestão de fibras estava associada a maus hábitos
alimentares, como consumo excessivo de gorduras e no aumento dos níveis séricos
de LDL-colesterol. Apesar de ser um estudo desenvolvido com crianças, a
perpetuação desses hábitos por indivíduos diabéticos até a vida adulta pode
acelerar o surgimento de complicações microvasculares.
A maioria dos indivíduos não possuía acompanhamento nutricional. A baixa
adesão a uma alimentação saudável devido à falta de busca por orientações
nutricionais para o ajuste correto da alimentação influencia negativamente no
controle metabólico, como observado por Costa e cols. (2011) que avaliou em uma
revisão sistemática o impacto na saúde do portador da doença relativo a diversos
aspectos associados e constatou a importância da intervenção nutricional para
controle metabólico.
5

CONCLUSÃO
Apesar do tamanho reduzido da amostra, os resultados encontrados

apresentam semelhança com outros estudos descritos na literatura. Mais estudos
são necessários para a caracterização destes pacientes, especialmente na região
Nordeste. Tais achados em pacientes diabéticos do tipo 1 em uso de bomba da
infusão podem ser úteis para o planejamento de ações e intervenções para
minimizar complicações crônicas e promover melhor qualidade de vida a estes
pacientes.
Assim, torna-se imprescindível a intervenção dietética para os portadores da
doença, enfatizando como orientação nutricional a adesão as recomendações
vigentes, como estratégia para prevenção de complicações associadas a DM1.
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