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Resumo 
 
 
 
Nunes da Silva JG. Diabetes mellitus tipo 1, doença celíaca e sua associação: 

estudo comparativo do estado nutricional, consumo alimentar e qualidade de 

vida em indivíduos com duas doenças crônicas [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2015. 
 

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e a  doença celíaca (DC) são 

doenças de origem autoimune, com padrão genético similar e terapias 

embasadas em alterações dietéticas distintas; ou seja, monitorização da 

ingestão de carboidratos nas refeições no DM1 e dieta livre de glúten na 

DC.OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi comparar o estado nutricional, o 

consumo alimentar, a saúde óssea e a qualidade de vida em indivíduos com 

associação com duas doenças crônicas. PACIENTES E MÉTODOS: Os 

voluntários portadores de DM1, DC e indivíduos hígidos foram recrutados no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

e divididos conforme os grupos: DMDC (portadores de DM1 e DC), DM 

(portadores de DM1), DC (portadores de DC) e GC (indivíduos hígidos). 

Utilizamos a bioimpedância octopolar para aferir a área de gordura visceral e a 

densitometria de corpo inteiro para estimar o total de gordura corporal e a 

densidade mineral óssea; o índice de massa corporal (IMC) e a circunferência 

da cintura também foram empregados para avaliação nutricional, além de 

exames laboratoriais. Verificou-se o consumo alimentar pelo registro alimentar 

de três dias e a qualidade de vida pelo questionário SF-36. RESULTADOS: 

Foram incluídos no estudo sessenta indivíduos controlados segundo sexo, 

idade, índice de massa corporal (IMC) distribuídos em quatro grupos conforme 

diagnóstico prévio. Houve predomínio do sexo feminino (80%) e o tempo de 

diagnóstico de DM foi semelhante entre os grupos DMDC e DM; no entanto, a 

duração da DC foi significativamente maior no grupo DC comparado ao DMDC 

(p = 0,0015). Em relação ao IMC, os participantes foram classificados como 

dentro da normalidade ou pré-obesidade e em 53,3% deles observamos 



 
 

aumento da circunferência da cintura. A porcentagem média de massa gorda e 

a área de gordura corporal foi semelhante entre os grupos e não representou 

aumento de risco de doenças associadas à obesidade. O consumo diário de 

macronutrientes foi semelhante ao padrão de referência para a população 

adulta; mas a ingestão de fibras, cálcio e vitamina D foi menor que a 

recomendada. Os parâmetros descritos para saúde óssea e as medidas 

laboratoriais de vitaminas e minerais foram homogêneas entre os grupos, com 

exceção da concentração sérica de ácido fólico e de magnésio naqueles com 

DC e DM1, respectivamente. A análise do SF-36 evidenciou diferença 

significativa entre os grupos DM e GC no domínio estado geral de saúde e 

vitalidade. A presença de complicações relacionadas ao diabetes foi associada 

a menor escore no domínio limitação emocional. CONCLUSÃO: A ingestão 

dietética habitual de macronutrientes e micronutrientes dos portadores de 

diabetes mellitus tipo 1 e doença celíaca foi semelhante aos demais grupos e 

não houve associação com indicadores laboratoriais de deficiências 

nutricionais. Além disso, a presença das duas doenças não acarretou prejuízo 

adicional ao metabolismo ósseo e não impactou na qualidade de vida. 

 

Descritores: Diabetes mellitus tipo 1; Doença celíaca; Estado nutricional; 

Consumo de alimentos; Densidade óssea; Qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 
 
 
 
Nunes da Silva JG. Type 1 diabetes mellitus, celiac disease and their 

association: a comparative study of nutritional status, food consumption and 

quality of life in individuals with two chronic diseases [Dissertation]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 
 

BACKGROUND: Type 1 diabetes mellitus (T1DM) and celiac disease (CD) are 

autoimmune diseases, they have similar genetic patterns and their therapies 

are based upon different dietary changes. Monitoring of carbohydrate intake per 

meal is recommended to patients with DM1, whereas a gluten-free diet, for 

those with CD.OBJECTIVE: The aim of the study was to compare the nutritional 

status, food intake, bone health and quality of life of individuals with the 

association of the two chronic diseases. PATIENTS AND METHODS: 

Volunteers with T1DM, CD and healthy subjects were recruited at the Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo divided 

into four different groups: patients with type 1 diabetes and celiac disease  

(DMDC group),  only T1DM (DM group),  only CD (DC group) and healthy 

controls (GC group). We used the octopolar bioimpedance to measure the area 

of visceral fat and whole-body densitometry to assess total body fat and bone 

mineral density; while nutritional status was determined by body mass index 

(BMI), waist circumference and general laboratory tests. We assessed food 

intake by a three-day food record and quality of life using the SF-36 

questionnaire. RESULTS: The study included sixty individuals controlled by sex, 

age, BMI and distributed in four groups according to previous diagnosis and 

there were sex female predominance (80%). The time of diagnosis of T1DM 

was similar between DMDC and DM groups; however the duration of CD was 

significantly higher in DC group compared to DMDC (p = 0.0015). The 

participants were classified as normal or overweight through BMI and 53.3% of 

them had increased waist circumference. The average percentage of fat mass 

and body fat area was similar in both groups and did not represent an increased 



 
 

risk of diseases associated with obesity. The macronutrients consumed were 

usually distributed according to the reference standard for the adult population; 

while fiber, calcium and vitamin D intake did not reach the daily 

recommendations. The parameters described for bone health and laboratory 

measures of vitamins and minerals were similar in all groups, except for serum 

concentration of folic acid that was lower in individuals with CD and magnesium 

in those with diabetes. The SF-36 analysis revealed significant differences 

between the DM and the control groups regarding general health and vitality. 

The presence of diabetes-related complications was associated with lower 

scores on the emotional limitation domain among patients with T1DM. 

CONCLUSION: The nutritional status, food intake, bone health and quality of 

life of individuals of DMDC group were similar to the others groups. This 

allowed us to conclude that the combination of the two chronic diseases with 

therapies based upon different dietary changes did not deteriorate the general 

state of health. 

 

Descriptors: Diabetes mellitus type 1; Celiac Disease; Nutritional status; Food 

consumption; Bone density; Quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO
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1.1. Diabetes Mellitus tipo 1 
 
 O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença caracterizada por 

hiperglicemia decorrente da destruição das células β pancreáticas por 

autoanticorpos. A hiperglicemia crônica está associada à redução da 

expectativa, qualidade de vida e aumento significante da morbidade. Exige 

atenção médica contínua e educação do paciente para o autogerenciamento, 

com objetivo de evitar complicações agudas e reduzir o risco de complicações 

a longo prazo (1–6). 

 Os determinantes mais importantes do DM tipo 1 são genes do sistema 

Antígeno Leucocitário Humano (HLA), localizado no Complexo Principal de 

Histocompatibilidade (MHC), no braço curto do cromossomo 6.  As moléculas 

HLA de classe II, especificamente as codificadas nos loci HLA-DR3 e HLA-DR4 

e locus HLA-DQ, são as mais associadas ao DM1 autoimune, com maior risco 

conferido pelos haplótipos de predisposição HLA-DQA1*0501-DQB1*0201 

(chamado DQ2), geralmente herdado com DRB1*0301(DR3) e o haplótipo 

DQA1*0301-DQB1*0302 (DQ8), herdado com DRB1*0401 ou DRB1*0405 

(DR4) (6–10). Esta associação do DM1 com sistema HLA justifica a maior 

propensão a outras doenças autoimunes como doença de Graves, tireoidite de 

Hashimoto, doença de Addison, vitiligo, doença celíaca, hepatite autoimune e 

anemia perniciosa (6). São descritos como marcadores imunológicos de 

destruição de célula β: anticorpo anti-insulina (IAA), anticorpo anti-ilhotas de 

Langerhans citoplasmático (ICA), antienzima descarboxilase do ácido 

glutâmico 65 (antiGAD), antiproteína de membrana com homologia à tirosino-

fosfatase (anti-IA2) e o transportador de zinco da célula β (ZnT8) (8,11). 

 A abordagem terapêutica no DM1 está vinculada à terapia nutricional, 

atividade física regular e insulinoterapia com múltiplas doses ou infusão 

contínua de insulina subcutânea. Até o final da década de 80, adequação 

nutricional e adesão a dieta com restrição na quantidade e qualidade de 

carboidratos era considerada fundamental no tratamento e gerenciamento da 

doença (12). A partir de 1990, com o melhor entendimento do metabolismo de 

carboidratos e seu impacto na glicemia, associado ao desenvolvimento de 

novas insulinas com diferentes perfis de ação, a terapia nutricional para o 
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portador de diabetes deixou de ser tão restritiva (13). Atualmente, o plano 

alimentar passou a ser individualizado, com a adaptação da quantidade de 

insulina prandial ao consumo de carboidratos da refeição, buscando promover 

hábitos alimentares saudáveis, com variedade de alimentos e em porções 

adequadas, além de melhorar a saúde global, manter o peso ideal e prevenir 

as complicações (2,14).  

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), conforme diretrizes para 

2014-2015 (2), sugere que cerca de 15% a 20% das calorias diárias sejam 

originárias de proteínas, preferencialmente de alto valor biológico, como carnes 

magras, soja, leite e derivados com reduzido teor de gorduras, 

complementadas com leguminosas (feijões, favas, ervilha, lentilha e grão de 

bico), cereais integrais e oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas etc.). As 

recomendações para o consumo de  carboidratos são semelhantes à 

população geral de 45 a 60%, evitando a ingestão menor que 130 gramas por 

dia, conforme estabelecido pelo Institute of Medice (15). Em relação aos 

lipídeos, portadores de DM devem ingerir menores quantidades diárias, como 

preconizado para indivíduos sem DM mas com doença aterosclerótica, visto 

que os dois grupos apresentam alto risco para eventos cardiovasculares; ou 

seja, consumo <7% das calorias diárias provenientes de gordura saturada, 

<2% de gorduras trans, até 10% de gordura poli-insaturada e no máximo 200 

mg de colesterol ao dia. Para fibras, a orientação é semelhante à população 

em geral, ou seja, 14g de fibra/1000 Kcal (2). 

 No início de 2014, as diretrizes nutricionais da Associação Americana de 

Diabetes (ADA) trouxeram modificações dos conceitos, com um enfoque 

nutricional individualizado, sem padronização de porcentagens de calorias 

provenientes de lipídeos, proteínas e carboidratos e com a distribuição dos 

macronutrientes baseada em objetivos metabólicos e preferências individuais. 

Estas mudanças surgiram da falta de estudos conclusivos quanto a ingestão 

ideal de proteínas e lipídeos para a otimização do controle glicêmico ou 

redução de risco cardiovascular. Não há evidências claras do benefício da 

suplementação de vitaminas e minerais em indivíduos com DM que não 

apresentem deficiências de micronutrientes. De maneira geral, incentiva-se o 

consumo de vitaminas e minerais provenientes de fontes alimentares (16). 
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 Indivíduos com DM consomem, em média, 45% de suas calorias a partir 

de carboidratos, 36 a 40% de gorduras e 16 a 18% de proteínas (16). Apesar 

da tendência atual de não se determinar porcentagens ideais de carboidratos 

na alimentação de portadores de diabetes, sabe-se que ele é o principal 

preditor da resposta glicêmica; por isso, a monitorização da quantidade de 

carboidratos ingeridos em cada refeição, seja pela metodologia de contagem 

de carboidratos  ou  por substituição com quantidades semelhantes, continua 

sendo uma estratégia útil para o controle da glicemia pós-prandial,  

principalmente quando consumidos na forma cereais, grãos integrais e 

produtos lácteos (6).  

Diversos estudos correlacionam a terapia com múltiplas doses de 

insulina e contagem de carboidratos a melhor controle glicêmico e qualidade de 

vida, pois permite aos indivíduos com DM1 calcular a dose de insulina prandial 

conforme a ingestão deste macronutriente na refeição, mantendo assim a 

normoglicemia pós-prandial (17). Por outro lado, a terapia de contagem de 

carboidratos exige maior conhecimento da doença e disciplina, principalmente 

na fase de implantação, com isto muitos pacientes acabam por considerá-la 

difícil de ser aplicada no dia-a-dia e, muitas vezes retornam para o esquema de 

insulinização com doses fixas e porções pré-fixadas de carboidratos(18). Esta 

maior complexidade no tratamento foi correlacionada a diminuição dos escores 

de qualidade de vida em uma coorte de portadores de DM1 seguidos por 

quinze anos (19). 

Na terapia de dose fixa de insulina pré-prandial há limitação do número 

de porções de carboidratos na refeição, com isso observa-se mais 

frequentemente transgressão alimentar, maior variabilidade glicêmica, risco de 

hipoglicemia e hiperglicemia com cetose, impactando no controle metabólico. 

Estudo multicêntrico realizado no Brasil envolvendo mais de três mil portadores 

de DM1 mostrou que 54,2% deles seguiam a dieta prescrita, a análise 

multivariada identificou como variáveis independentes para adesão ao plano 

nutricional: 1) etnia caucasiana; 2) idade; 3) número de visitas médicas no ano 

anterior, 4) índice de massa corpórea; 5) tabagismo; 6) contagem de 

carboidratos e 7) dieta recomendada pela Sociedade Brasileira de Diabetes ou 

Associação Americana de Diabetes. Estes pacientes, com adesão à dieta, 
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também atingiram a meta de hemoglobina glicada (HbA1c), executaram mais 

medidas de glicemia capilar e tiveram menor número de internações por 

cetoacidose ou hiperglicemia (17). Portanto, o plano alimentar no tratamento do 

DM1 deve ser baseado na individualidade, considerar: idade, objetivos 

metabólicos, preferências pessoais e culturais e forma de insulinização, além 

de fornecer praticidade para o uso diário, a fim de propiciar mudanças 

comportamentais duradouras (6). 

 As deficiências nutricionais são pouco descritas na população adulta 

com diabetes tipo 1, porém vários estudos correlacionam a deficiência de 

vitamina D ao diagnóstico do diabetes (20), maior autoimunidade, pior controle 

glicêmico, aumento da resistência à ação da insulina, necessidade de maiores 

doses de insulina (21) e ao maior risco de complicações como 

espessamento/rigidez vascular (22,23), retinopatia e mortalidade (24). Outras 

hipovitaminoses ou hipervitaminoses são menos correlacionadas ao diabetes 

tipo1, geralmente associadas a doenças autoimunes como anemia perniciosa, 

doença celíaca e tireoidite (25–28). 

 A percepção de uma situação, como o fato de ter diabetes, é 

influenciada por valores, personalidade e habilidades pessoais de 

enfrentamento; assim, circunstâncias semelhantes podem ser vivenciadas de 

maneiras completamente diferentes (29).  Da mesma forma, a satisfação com o 

tratamento refere-se à avaliação subjetiva de um indivíduo, sua experiência 

com tratamentos prévios, evolução da terapia, resultados, incluindo a facilidade 

no uso, efeitos secundários e eficácia (30). Acredita-se que a complexidade 

envolvida no tratamento possa influenciar a qualidade de vida (QV) de 

portadores de diabetes (31). Nos últimos anos, a avaliação da QV tem se 

mostrado uma ferramenta importante para mensurar a saúde como um todo  e  

a motivação ao tratamento no longo prazo (32). A prática de atividade física e a 

flexibilidade nas escolhas alimentares melhoram a sensação de bem-estar e 

reduzem o risco de depressão, enquanto a insulinoterapia intensiva,  por 

permitir maior flexibilidade no estilo de vida ou por outro lado levar a maior 

percepção da doença, pode impactar tanto positivamente como negativamente 

na qualidade de vida de portadores de DM1 (33,34). 
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1.2. Doença Celíaca 
 

 A doença celíaca (DC) é uma enteropatia precipitada pela ingestão de 

alimentos contendo glúten em crianças e adultos geneticamente predispostos 

(14,35,36). A prevalência da DC em diferentes populações varia de 0,5 a 1%, 

com aumento de quatro vezes nos últimos 50 anos (36–40). 

 Estudo realizado na cidade de São Paulo entre doadores de sangue 

mostrou prevalência de DC, comprovada por biópsia, de 1:286, semelhante à 

dos Estados Unidos e alguns países da Europa (41).  

 O glúten é o resíduo da lavagem do trigo com a retirada do amido e dos 

componentes solúveis em água e é formado principalmente por proteína (75-

85%) e lipídeos (5-10%). As proteínas do glúten estão entre as cadeias 

proteicas mais complexas da natureza, pela grande variação e diferença de 

tamanho dos seus componentes, estas características estão relacionadas a 

variabilidade do genótipo, condições de plantio, germinação e processos 

tecnológicos. Na prática, as proteínas do glúten, compostas pela mistura de 

cadeias longas de gliadina e glutenina, determinam a qualidade do trigo na 

panificação, conferindo capacidade de absorção de água, coesividade, 

viscosidade e elasticidade; ou seja, as gliadinas têm pouca elasticidade, são 

menos coesas e contribuem principalmente para a viscosidade e 

extensibilidade; já as gluteninas são coesas e elásticas, dando resistência e 

elasticidade à massa (42). 

 As prolaminas tóxicas do trigo (gliadina), centeio (secalina), cevada 

(ordeína) contêm grande quantidade de glutamina (36%) e prolina (17–23%) 

(42), que são resistentes à degradação pelas enzimas proteolítcas 

gastrointestinais. Esta digestão incompleta do glúten leva a exposição de  

peptídeos gliadina, que após a deaminação pela transglutaminase, torna-se um 

potente estimulador de células T, gerando resíduos do ácido glutâmico 

essenciais para a ligação a HLA-DQ2 e HLA-DQ8  e as células apresentadoras 

de antígeno (APC) (43,44). A susceptibilidade genética à DC está fortemente 

associada a genes do sistema HLA-DQ, principalmente as variantes DQ2 

(alelos DQA1 * 05 / DQB1 * 02) e DQ8 (alelos DQA1 * 03 / DQB1 * 0302) (45).  
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 O complexo peptídeo-HLA-DQ desencadeia uma reposta imune com 

transformação de células T intraepiteliais em células T natural-killer e 

consequente resposta humoral. A lesão da mucosa intestinal resultante da 

agressão direta de fatores inflamatórios e de enzimas metaloproteinases, 

secretadas por fibroblastos ativados, levam ao prejuízo na absorção e 

consequentemente má absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), ferro, 

folato e cálcio (46).  

A doença celíaca tem apresentação clínica variada e inclui: 1) forma 

sintomática: a) intestinal clássica ou b) extra intestinal não clássica; 2) forma 

silenciosa; 3) formas latentes: nas quais os autoanticorpos são detectados, 

mas a agressão ou danos a mucosa intestinal não estão presentes.  Menos da 

metade dos adultos tem sintomas clássicos ao diagnóstico, por isso a suspeita 

clínica e os testes sorológicos são úteis no rastreamento da DC, principalmente 

em populações de maior risco, como descrito na tabela 1 (47,48). 

 

Tabela 1 – Situações com maior associação a doença celíaca 

Causas genéticas 

Parentes de primeiro grau com DC 
Síndrome de Trissomia  
(Síndromes de Down, Turner e William)  
Deficiência seletiva de IgA 

Doenças autoimunes 

Tireoidite de Hashimoto 
Diabetes mellitus tipo 1 
Dermatite herpetiforme 
Doença hepática autoimune 

Deficiência nutricional 
Anemia por deficiência de ferro refratária 
Doença óssea metabólica 

Causas gastrointestinais 
Síndrome do intestino irritável 
Elevação assintomática das transaminases 
Má absorção e perda de peso 

Adaptado de Castillo NE (48)  

 

  Embora concentrações elevadas de anticorpos antiendomísio-IgA 

(anti-EMA) e antitransglutaminase-IgA (anti-TG) sejam sensíveis e específicas 

para DC, a biópsia intestinal é obrigatória e considerada padrão ouro no 

diagnóstico (49,50), principalmente diante de alta suspeita clínica e dosagens 



7 
 

negativas de autoanticorpos (35,51). A lesão histopatológica clássica da DC 

consiste em achatamento das vilosidades intestinais, com criptas alongadas e 

aumento de mitoses, epitélio superficial cubóide, com borda estriada borrada, 

aumento do número de linfócitos intraepiteliais e lâmina própria com infiltrado 

denso de linfócitos e plasmócitos (35). Em 1999, Oberhuber (52) demonstrou 

haver uma sequência da progressão da lesão da mucosa do intestino delgado 

na DC, como descrito na tabela 2.   

Tabela 2: Classificação de lesões duodenais segundo Oberhuber (52) 

Estágios Características da mucosa 

Estágio 0  

 

Mucosa normal. Menos de 40 linfócitos intraepiteliais 

por 100 enterócitos. 

Estágio I  

Tipo infiltrativo 

A arquitetura dos vilos e a profundidade das criptas 

apresentam-se normais, mas com aumento do infiltrado 

dos linfócitos intraepiteliais maior que 40 por 100 

enterócitos. 

Estágio II 

Tipo hiperplásico 

Além do aumento de linfócitos intraepiteliais (> 40 

linfócitos intraepiteliais por 100 enterócitos), há 

hiperplasia das criptas. As vilosidades apresentam 

arquitetura normal. 

Estágio III  

Tipo destrutivo 

Pode ser dividida em três subgrupos, conforme o grau 

de atrofia das vilosidades 

IIIa – achatamento leve das vilosidades 

IIIb – achatamento acentuado das vilosidades 

IIIc – achatamento total das vilosidades (mucosa plana) 

 

As complicações da DC estão em grande parte associadas a não 

adesão a dietoterapia, com aumento no risco de mortalidade por doenças 

malignas do trato gastrointestinal como linfoma intestinal de células T e 

adenocarcinoma de duodeno (46). 

 O estado nutricional na DC depende do tempo de atividade de doença, 

extensão do comprometimento intestinal e grau de má absorção. No passado, 

a maioria dos pacientes tinham deficiências nutricionais importantes, pois o 
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diagnóstico era mais tardio, com maior comprometimento da mucosa intestinal 

e na vigência de sintomas clássicos como diarreia e perda de peso.  

Estudos mais recentes mostram que entre 20 e 38% dos pacientes 

(38,41,46,53) têm alguma alteração do consumo alimentar, seja de calorias, 

proteína, fibra alimentar, minerais ou vitaminas (54–56) e pelo acometimento 

preferencial do intestino delgado proximal na DC, a absorção de ferro é 

marcadamente prejudicada, bem como, a deficiência de vitaminas lipossolúveis 

como vitaminas A, D, E e  K (54,56,57).  

Diversos estudos mostram na DC não tratada concentrações séricas 

reduzidas de vitamina D e cálcio, como resultado da má absorção de nutrientes 

secundária à lesão do epitélio intestinal e a menor expressão da proteína de 

ligação ao cálcio, que é regulada pela vitamina D. Além disso, estas 

deficiências são agravadas pela retirada do leite e produtos lácteos da dieta, 

pois devido à similaridade de sintomas ou pela perda das vilosidades e 

consequentemente das enzimas que degradam a lactose, o diagnóstico de 

intolerância à lactose é comum e muitas vezes precede ao de DC (54,58,59). 

 O pico de massa óssea; ou seja, a quantidade máxima de cálcio 

acumulada nos ossos é atingida no início da idade adulta (entre 20 e 30 anos); 

após esse período, comumente há uma perda gradual da densidade mineral 

óssea (DMO) ao longo dos anos, diagnosticada pela absorciometria de dupla 

emissão de raios-X (DEXA) (60). A baixa DMO, osteopenia e osteoporose têm 

etiologia multifatorial e os principais mecanismos envolvidos são: 1) absorção 

intestinal deficiente de nutrientes, acarretando deficiência de cálcio, má 

nutrição geral e redução do índice de massa corpórea; 2) presença de 

inflamação crônica e liberação de citocinas pró-inflamatórias (61,62).  

 As alterações no metabolismo de cálcio podem ser um problema ainda 

mais complexo na DC, pois com frequência os sintomas gastrointestinais são 

discretos e inespecíficos, levando a um atraso no tempo de diagnóstico em 

média de 10 anos (63); contribuindo sobremaneira com redução na absorção 

de cálcio e vitamina D, em uma fase de formação de massa óssea, resultando 

em  baixa DMO, osteopenia e osteoporose (62). Cerca de setenta e cinco por 

cento dos indivíduos com doença celíaca têm alteração do metabolismo ósseo 

e mineral por má absorção de cálcio e vitamina D (54). A hipocalcemia induz ao 
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aumento nas concentrações séricas de hormônio da paratireoide (PTH), que 

por sua vez interfere na remodelação óssea (62,64) e com os marcadores de 

síntese óssea (osteocalcina) e de reabsorção, como telopeptídeo 

carboxiterminal de colágeno tipo I (65,66).  Além disso, diversas revisões da 

literatura acerca do metabolismo ósseo na DC sugerem uma complexa inter-

relação entre citocinas, fatores inflamatórios locais e sistêmicos impactando na 

formação e reabsorção óssea, como: alterações do IGF-1 (fator de crescimento 

semelhante a insulina tipo 1), da leptina, elevação de interleucinas (IL-1b, IL-6), 

fator de necrose tumoral-alfa, interferon-gama, sistema RANK (receptor 

ativador do fator nuclear Kappa B) e seu ligante e osteoprotegerina  (61,62,65). 

Apesar do melhor entendimento da interferência da DC no metabolismo ósseo, 

até o momento, não existe um marcador clínico ou bioquímico capaz de 

selecionar pacientes não responsivos à dieta e com elevado risco de fraturas; 

com isto não há padronização em relação ao melhor momento para avaliar a 

DMO, nem a terapia a ser utilizada. Nesse sentido, a Associação Americana de 

Gastroenterologia sugere a realização de densitometria óssea em adultos com 

doença celíaca no momento do diagnóstico e após um ano de tratamento, com 

intuito de avaliar se houve  estabilização da DMO, reforçando adesão à dieta, 

suplementação com vitamina D e cálcio, conforme necessidade; enquanto o 

uso de bifosfonatos e terapia hormonal foram fortemente encorajados em 

pacientes com osteoporose (61,67). 

 A dieta livre de glúten (DLG) (14,35,68) é o tratamento preconizado para 

a DC, com a retirada de cereais que contêm maiores quantidades de 

prolaminas tóxicas como trigo, centeio e cevada. A maisena, milho e arroz têm 

prolaminas não tóxicas e significantemente menor quantidade de glutamina e 

prolina, são ricas em leucina e alanina; por isso podem ser utilizadas nas dietas 

para celíacos. O consumo de aveia é controverso, pois suas prolaminas 

ocupam posição intermediária, sendo ricas em glutamina, mas relativamente 

pobres em prolina; existe uma correlação direta entre a imunogenicidade da 

aveia e a presença de peptídeos específicos com alto ou baixo potencial de 

imunotoxicidade (69).  A maioria dos indivíduos com DC toleram uma 

quantidade moderada de aveia pura (70g/dia para adultos) sem ativação da 

doença (70,71), mas alguns pacientes evoluem com reativação ou piora dos 
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sintomas, provavelmente relacionada a presença de resíduos de glúten em 

produtos industrializados, como avaliado na dissertação de Plaza-Silva que 

evidenciou a contaminação em 13% dos produtos livres de glúten 

comercialmente disponíveis (72–75). 

 O glúten é uma proteína com limitado valor nutricional e pode ser 

substituído facilmente por outras proteínas dietéticas. A dieta livre de glúten 

geralmente leva a resolução ou melhora dos sintomas em indivíduos 

sintomáticos (76), os anticorpos desaparecem gradualmente e a cura das 

lesões intestinais ocorrem entre 6 e 24 meses após o início do tratamento. 

Todavia, uma parcela de indivíduos celíacos mantém lesões intestinais 

mínimas (aumento isolado na contagem de linfócitos intraepiteliais), alteração 

de permeabilidade intestinal, mesmo diante da negativação sorológica (77,78).  

 A adesão à DLG varia entre os pacientes com DC de acordo com 

métodos utilizados para a avaliação, com taxas que oscilam entre 23,8% e 

81%, geralmente maiores nos pacientes com diagnóstico de DC em idade mais 

jovem. Hall e colaboradores (79) analisaram 38 estudos sobre anuência à dieta 

sem glúten e observaram taxa de adesão entre 42 e 91%; enquanto a não 

adesão completa foi de 0 a 32%, em média menor que 5%, com as maiores 

porcentagens  entre crianças e grupos de minorias étnicas. De qualquer forma, 

avaliar taxa de adesão à DLG é um desafio, pois diversas metodologias são 

utilizadas como, por exemplo, questionário auto relatado de adesão, entrevistas 

direcionadas, recordatório alimentar com cálculo de porção ou de estimativa de 

miligramagem ingerida por semana, caracterização histológica ou sorológica; 

gerando dificuldades em se estabelecer critérios de adesão comparáveis entre 

si. Usualmente, as entrevistas nutricionais/dietéticas são úteis, mas têm o 

contraponto de serem cansativas, subjetivas e não padronizadas, enquanto 

questões-chave incluindo a frequência de ingestão proposital de glúten e a 

capacidade da família restringir glúten fora de casa são fortemente preditivas 

de adesão à DLG (80,81). Segundo as diretrizes do Comite Codex Alimentarius 

sobre nutrição e alimentos para dietas especiais considera-se um produto sem 

glúten quando a quantidade de glúten encontrada não excede 20 mg/Kg. A 

quantidade de glúten tolerada parece ser variável entre os indivíduos com 

doença celíaca; em geral, a ingestão diária de menos de 10 mg de glúten não 
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desencadeia anormalidades histológicas significativas (82), principalmente por 

estar relacionada a contaminação de alimentos e não ao consumo intencional, 

pois uma fatia de 25g de pão contém cerca de 1,6g de glúten, o que excederia 

em mais de 100 vezes este valor (83).  

Os principais fatores que afetam a adesão à DLG são: indisponibilidade 

de alimentos sem glúten, problemas com a aceitação sensorial (relacionados 

aos aspectos cor, sabor, aroma e aparência), inadequado apoio da família e 

colegas, ausência de sintomas e falta de conhecimento dos possíveis danos à 

saúde com a ingestão de glúten (84). A barreira econômica é um fator adicional 

para a adesão às restrições dietéticas, pois alimentos isentos de glúten são 

consideravelmente mais caros (em média 242%) (85,86).  

Nos últimos anos houve uma expansão no mercado de produtos de 

grãos alternativos com vários produtos sem glúten feitos a partir de amaranto, 

trigo sarraceno, quinoa e farinha de teff (87). Outras alternativas para a DLG 

estão sendo desenvolvidas e talvez representem estratégias de tratamento no 

futuro (88–90). 

A recuperação nutricional parece ser eficiente com o tratamento adequado 

da DC. Os resultados acerca da adequação de micronutrientes e 

macronutrientes na DLG são conflitantes, provavelmente relacionados a 

diferenças na disponibilização e na composição dos alimentos de consumo 

básico, além de aspectos culturais, acesso as “novas dietas” e a variações nas 

recomendações nutricionais de cada população (91–95). No entanto, indivíduos 

com adesão adequada à DLG tendem a consumir menor quantidade de alguns 

nutrientes, em especial fibras, ferro, cálcio, ácido fólico e vitamina B12 (96). 

Estudos em diferentes populações descrevem associação negativa entre 

adesão à dieta livre de glúten e qualidade de vida (97–101). Alguns fatores 

parecem influenciar diretamente a QV ou sensação de bem estar na doença 

celíaca como: 1) disponibilidade de escolha de produtos considerados seguros; 

2) duração dos sintomas antes do diagnóstico; 3) presença de comorbidades 

neurológicas, psiquiátricas ou gastrointestinais, 4) persistência dos sintomas, 5)  

dificuldades pessoais em seguir a dieta, potencialmente influenciada pelo nível 

sociocultural (102,103). 
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As diretrizes da Sociedade Britânica de Gastroenterologia consideram 

quatro etapas para investigar a adesão à dieta: avaliação clínica dos sintomas, 

consumo dietético, anticorpos séricos e biópsia de seguimento (104). A 

dosagem de autoanticorpos correlaciona-se de maneira efetiva com a adesão à 

dieta (104), mas acrescenta custos ao tratamento; por isso têm-se buscado 

maneiras indiretas de aferir a complacência a terapia livre de glúten. Leffler e 

colaboradores identificaram um conjunto de 5 domínios relevantes para adesão 

à DLG, ou seja: (1) sintomas relacionados à DC, (2) conhecimento específico 

sobre a doença, (3) autoeficácia, (4) razões para manter a restrição alimentar e 

(5) percepção individual de aceitação a DLG. A partir destes domínios, os 

autores desenvolveram um questionário com 7 itens para estimar a adesão a 

DLG, com potencial utilidade na prática clínica (80). 

 

1.3. Diabetes Mellitus Tipo 1 e Doença Celíaca 

 

O diabetes mellitus tipo 1 e a doença celíaca têm origem autoimune e 

manifestam-se como resultado da interação entre fatores genéticos e 

ambientais. Possuem padrão genético similar, ou seja, HLA-DQ2 e HLA-DQ8, 

sendo que um terço dos portadores de DM1 homozigotos para HLA-DQ2 

expressam anticorpos antitransglutaminase (37,105,106).  

A prevalência de DC em DM1 tem sido relatada 5 a 7 vezes maior do 

que na população em geral (107–110). Em pacientes diabéticos tipo 1 

acompanhados no do Hospital das Clínicas da Universidade São Paulo a 

prevalência de doença celíaca foi de 5,6% (dados não publicados).  

A ADA considera grau de evidência E, ou seja, baseada em consenso 

de especialistas ou experiência clínica, o rastreamento de DC logo após o 

diagnóstico de DM1 em todos os pacientes, principalmente para aqueles com 

história familiar de DC, deficiência de crescimento, perda de peso ou 

dificuldade em ganhar de peso; na presença de sintomas gastrointestinais 

como diarreia, flatulência, dor abdominal ou sinais de má absorção e, em 

crianças com hipoglicemias inexplicadas ou deterioração do controle glicêmico. 

A DLG está indicada para todos os pacientes com diagnóstico confirmado 

(111). 



13 
 

A maioria dos pacientes com DM1 possui a forma não clássica da DC, 

com sintomas variados como: baixa estatura, anemia ferropriva, aumento de 

transaminases e muitos são completamente assintomáticos. Em 

aproximadamente 90% dos pacientes o diabetes é diagnosticado antes da 

doença celíaca e há suposição de que o consumo de glúten, isoladamente ou 

em sinergia com fatores microbianos locais, influencie na permeabilidade e 

alteração da imunidade intestinal predispondo ao desenvolvimento de DM1 

(110,112,113). 

Uma consideração importante é o efeito da DLG no bem estar de 

portadores de DM1. Alguns estudos mostram que indivíduos celíacos adultos 

sintomáticos têm pior qualidade de vida quando comparados a pacientes 

assintomáticos no momento do diagnóstico, com melhora da QV um ano após 

introdução da dieta livre de glúten, mesmo com adesão parcial a dieta (29,114). 

A maioria dos trabalhos publicados discutem a repercussão da DLG em 

crianças e adolescentes, apenas Bakker e colaboradores (115) demonstraram 

impacto negativo considerável na qualidade de vida diante do diagnóstico 

adicional de doença celíaca e a necessidade de dieta em portadores de DM1; 

as mulheres foram mais influenciadas, com menor qualidade de vida social, 

vitalidade e saúde mental. Esses dados enfatizam a importância da avaliação 

do bem estar psicológico em portadores de doença celíaca e especialmente 

naqueles com diabetes, uma vez que esses pacientes devem gerenciar duas 

doenças crônicas. 

Este projeto de pesquisa foi proposto com o objetivo de avaliar o estado 

nutricional, caracterizar a ingestão dietética habitual e o impacto na qualidade 

de vida de portadores de diabetes mellitus tipo 1 e doença celíaca, uma vez 

que ambas doenças envolvem restrições e necessidade de alterações 

dietéticas.  

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos 
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2.1. Objetivo Geral  
 

Comparar o estado nutricional, o consumo alimentar e a qualidade de vida 

entre os indivíduos de diferentes grupos: 1. DM1 e doença celíaca (DMDC), 2. 

DM1 (DM), 3. doença celíaca (DC), 4. controle Hígido (GC)  

  

 

2.2. Objetivos Específicos  
 

 

2.2.1. Caracterizar a ingestão dietética habitual de macronutrientes, 

micronutrientes e possível associação com indicadores laboratoriais de 

deficiências nutricionais; 

 

2.2.2. Determinar potenciais alterações no metabolismo mineral ósseo e de 

massa óssea; 

 

2.2.3. Correlacionar qualidade de vida com controle metabólico nos portadores 

de diabetes e adesão à DGL naqueles com doença celíaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pacientes e Métodos 
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3.1. Pacientes 

  
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) em 05/09/12 (anexo 1).  

Os voluntários portadores de DM1 e DC foram recrutados nos 

Ambulatórios de Endocrinologia e Gastroenterologia e os indivíduos hígidos no 

banco de funcionários do Hospital das Clínicas – FMUSP. Todos os indivíduos 

incluídos no estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo 2), após explicação verbal detalhada da pesquisa e dos procedimentos 

a serem realizados. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

- adultos com idade entre 18 e 59 anos;  

- deambulantes; 

- residentes no estado de São Paulo; 

- portadores de DM 1: dosagens de anticorpos anti-GAD ou anti-ilhota positivos 

ou peptídeo C < 0,5 ng/mL ou dependência de insulina desde o diagnóstico da 

doença; 

- indivíduos com DC diagnosticados com anticorpos anti-EMA ou anti-TG 

positivos e confirmação diagnóstica por biópsia intestinal segundo critérios de 

Oberhuber (52) (figura 1).  

Os critérios de exclusão utilizados foram indivíduos portadores de 

insuficiência renal (taxa de filtração glomerular ≤ 30 mL/min) ou hepática; 

diagnóstico prévio ou atual de neoplasia; gestantes e lactantes; deficiência de 

IgA. 

 Os dados de identificação e antecedentes médicos foram coletados no 

prontuário médico e confirmados mediante entrevista.  
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Figura 1. Biópsia de intestino delgado evidenciando atrofia vilositária com 

linfocitose intraepitelial e aumento do infiltrado linfoplasmocitário na 

lâmina própria, confirmando o diagnóstico de doença celíaca 

(paciente JOA). Coloração hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x. 
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3.2. Desenho do estudo 

 
  Trata-se de um estudo analítico de coorte-transversal prospectivo, 

envolvendo 60 indivíduos controlados em relação a sexo, idade e índice de 

massa corporal e distribuídos em quatro grupos conforme o diagnóstico prévio: 

- Grupo DMDC: diabetes mellitus tipo 1 e doença celíaca (n = 15); 

- Grupo DM: diabetes mellitus tipo 1 e sem doença celíaca (n = 15); 

- Grupo DC: doença celíaca e sem diabetes mellitus tipo 1 (n = 15); 

- Grupo GC: indivíduos hígidos (n = 15). 

Na consulta inicial os participantes foram submetidos a avaliação do 

estado nutricional, responderam o questionário de qualidade de vida (SF-36) e, 

aqueles com diagnóstico de doença celíaca, também responderam um 

questionário de adesão à DLG (anexo 3). Os exames laboratoriais foram 

agendados em conjunto aos solicitados para o seguimento médico de rotina, 

assim como a densitometria de corpo inteiro.  

 

3.3. Avaliação do estado nutricional  
 

Os participantes foram avaliados nutricionalmente mediante resultados 

de altura, peso, circunferência da cintura, bioimpedância elétrica e 

densitometria de corpo inteiro. Os dados antropométricos de peso e altura 

foram utilizados para cálculo do índice de massa corporal (IMC) e obtidos 

conforme as técnicas descritas a seguir:  

● Peso:  medido em quilogramas, utilizando balança antropométrica do 

tipo plataforma, com precisão de 100 g e capacidade máxima de 250 kg. 

Os voluntários foram pesados com o menor número de vestimentas 

possível e descalços;  

● Estatura: medida em metros, sendo obtida através do uso de 

estadiômetro, com escala de 0,1 cm.  Os voluntários foram orientados a 

permanecer com os braços estendidos ao longo do corpo, calcanhares 

juntos, cabeça ereta e com os olhos fixos para a frente, na posição 

anatômica conhecida por plano horizontal de Frankfort. Em seguida, 
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orientados a inspirar profundamente, a haste horizontal do estadiômetro 

foi abaixada até encontrar o ponto mais alto do crânio.  

● Circunferência da cintura (CC): aferida com auxílio de fita graduada 

inelástica no ponto médio entre a costela mais baixa e a crista ilíaca; 

esta medida foi utilizada para classificar o risco para complicações 

metabólicas segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde 

(116). Adotou-se como valores de normalidade para circunferência da 

cintura em homens menor que 94 cm e para mulheres menor que 80 cm. 

Para a classificação do estado nutricional de adultos segundo o IMC 

foram utilizadas as recomendações da World Health Organization (tabela 3) 

(117,118). 

 

Tabela 3 - Classificação do estado nutricional de adultos segundo IMC. 

IMC (kg/m2) Estado nutricional 
< 16,0 Magreza severa 

16,0 – 16,9 Magreza moderada 
17,0 – 18,4 Magreza leve 
18,5 – 24,9 Normal 
25,0 – 29,9 Pré-obesidade 
30,0 – 34,9 Obesidade classe I 
35,0 – 39,9 Obesidade classe II 

> 40,0 Obesidade classe III 
Legenda: IMC= Índice de Massa Corporal 

 

Avaliou-se a área de gordura corporal por bioimpedância elétrica 

octopolar, segmentar e multifrequencial da marca InBody 720 (fabricante 

Biospace Co. Ltda., Coréia do Sul; importador Ottoboni Comércio e Importação, 

Brasil). Este aparelho utiliza oito eletrodos, dois em contato com a palma e o 

polegar de cada mão e dois em contato com a parte anterior e posterior da 

planta de cada pé; cinco impedâncias segmentares (braço direito, braço 

esquerdo, perna direita, perna esquerda e tronco) medidas a 1, 5, 50, 250, 500 

e 1000 KHz. Todos os voluntários foram orientados em relação ao preparo 

prévio ao exame: (1) estar em jejum de 2 horas, (2) não realizar exercícios nas 

8 horas antes da avaliação, (3) não estar no período menstrual, (4) não utilizar 

bijuterias metálicas ou implantes dentários com metal (quando passíveis de 

serem removidos), (5) ingerir 8 copos de água no dia anterior e (7) não realizar 
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o exame com o cabelo molhado. Os dados foram coletados em centímetros 

quadrados e adotou-se como valor normal para a área de gordura visceral 

menor que 100 cm2, tanto em homem como em mulheres (119–121) 

 
3.4. Avaliação do consumo alimentar 

 Os participantes foram orientados a realizar o registro alimentar (RA) de 

três dias alternados, incluindo um dia do final de semana. Para exemplificar o 

modo de preenchimento do RA, aplicamos um recordatório de 24 horas durante 

a consulta inicial. Nesta metodologia, avalia-se o consumo alimentar 

quantitativamente pela média aritmética de três dias do RA e a composição 

nutricional foi calculada utilizando o software Virtual Nutri Plus (Copyright © 

2012 - www.keeple.com.br) e as tabelas de composição de alimentos TACO 

(122) e Philippi (123). Dentre os nutrientes e componentes alimentares 

pesquisados incluímos: energia, macronutrientes (carboidratos, proteínas e 

lipídeos), fibras alimentares, colesterol, vitaminas (vitamina A, cobalamina 

(B12) e vitamina D) e minerais (zinco, cobre, cálcio, selênio). 

A qualidade da dieta foi caracterizada utilizando a mesma média 

aritmética dos três registros alimentares, a qual foi comparada as 

recomendações diárias (74). Os resultados de macronutrientes, fibras e 

colesterol foram comparados às recomendações da Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2) e os micronutrientes com as recomendações do Institute of 

Medicine (124,125). 

 

3.5. Análise laboratorial  
 

Os voluntários foram encaminhados para agendamento dos exames na 

rotina, em data disponível no Laboratório Central do Hospital das Clínicas - 

FMUSP. A coleta de sangue ocorreu no período da manhã, após jejum noturno 

de 12 horas, e os resultados foram comparados aos valores de referência do 

método utilizado para a dosagem. As metodologias utilizadas estão descritas 

na tabela 4, assim como os valores de referência.  
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Realizou-se dosagens de calciúria e fosfatúria em amostra de urina de 24 

horas, e das seguintes concentrações séricas: 

● Minerais: cálcio total e iônico, zinco, cobre, ferro, fósforo, 

magnésio; 

● Vitaminas: ácido fólico (B9), cobalamina (B12), vitamina D; 

● Perfil lipídico: colesterol total e frações, triglicérides; 

● Proteínas: eletroforese de proteínas 

● Hemograma 

● Outros: Proteína C reativa, ferritina, hemoglobina glicada, 

frutasamina, PTH, CTX, P1NP. 

 
A dosagem de vitamina A foi feita no Laboratório de Investigação Médica 

10 da FMUSP, adotando-se a metodologia de cromatografia líquida de alta 
eficiência (software Chemstation Agilent (G2170AA) e All-trans retinol - Sigma-
Aldrich, St. Louis, MO, USA - R7632). As amostras de sangue dos indivíduos 
participantes foram colhidas em tubos secos e o soro imediatamente separado 
e armazenado em frascos com proteção da luz e à -80ºC até o momento das 
análises; a extração do retinol ocorreu à temperatura ambiente. Amostras de 
pool de soros foram utilizadas como controles. Os resultados foram expressos 
em µg/mL. 
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Tabela 4. Descrição dos valores de referência e metodologia empregados nas 
dosagens laboratoriais 

Dosagem 
laboratorial Valor de referência Método 

Calciúria 24 h  100 a 320 mg/vol 24h Colorimétrico automatizado 

Fosfatúria24 h 400 - 1300 mg/24h Cinético automatizado 

Cálcio total  8,60 a 10,20 mg/dL Colorimétrico automatizado 

Cálcio iônico 4,60 a 5,30 mg/dL Eletrodo íon seletivo 

Zinco  50 a 150 µg/dL Espectrofotometria de 
absorção atômica 

Cobre 70 a 160 µg/dL Espectrofotometria de 
absorção atômica 

Ferro sérico  Homens: 59 a 158 µg/dL 
Mulheres: 37 a 145 µg/dL Colorimétrico automatizado 

Fósforo 2,7 a 4,5 mg/dL Enzimático colorimétrico 
automatizado 

Magnésio (Mg) 1,58 a 2,55 mg/dL Colorimétrico automatizado 

Ácido fólico 3,1 a 17,5 ng/mL Eletroquimioluminescência 

Vitamina B12 240 a 900 pg/mL Eletroquimioluminescência 

Vitamina D 30 – 100 ng/mL Quimioimunoensaio LI * 

Colesterol total Desejável: inferior a 200 mg/dL Enzimático colorimétrico 
automatizado 

HDL colesterol Desejável: superior a 60 mg/dL Enzimático colorimétrico 
automatizado 

LDL colesterol Ótimo: inferior a 100 mg/dL Cinético automatizado 
 

Triglicérides Desejável: inferior a 150 mg/dL Enzimático colorimétrico 
automatizado 

Albumina 3,4 a 4,8 g/dL Colorimétrico automatizado 

Globulina 1,7 a 3,5 g/dL Colorimétrico automatizado 

Hemoglobina 13,0 a 18,0 g/dL Microscopia - Coloração 
Panóptica 

Hematócrito 40,0 a 52,0 % Microscopia - Coloração 
Panóptica 

Proteína C 
reativa (PCR) < 5,0 mg/L Imunoturbidimétrico 
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Tabela 4 continuação. Descrição dos valores de referência e metodologia empregados 
nas dosagens laboratoriais 

Dosagem 
laboratorial Valor de referência Método 

Ferritina 36 a 311 mg/mL Eletroquimioluminescência 

Hemoglobina 
glicada (HbA1c) 4,1 a 6,0 % Cromatografia líquida de alta-

performance  

Frutosamina Pacientes não diabéticos 
205 a 285 µmol/L Colorimétrico automatizado 

Paratormônio 
(PTH) 15 a 65 pg/mL Eletroquimioluminométrico 

MO * 

Interligadores 
CTerminais  

Homens:  
50-70 anos: < 0,70 ng/mL 

Mulheres:  
Pré-menopausa: < 0,57 ng/mL 

Eletroquimioluminométrico 
CO * 

Propeptídeo 
Aminoterminal do 
Prócolageno Tipo 
1 

Mulheres pré-menopausa: 
15,1 a 58,6 ng/mL 

Mulheres pós-menopausa : 
Sem terapêutica de reposição 
hormonal: 20,2 a 76,3 ng/mL 
Homens : 13,9 a 85,5 ng/mL 

Eletroquimioluminométrico 
CO * 

Anticorpo  
Anti-Endomisio  < 1/10 Imunofluorescência Indireta 

(Cortes de cordão umbilical) 
Legenda: * Laboratório de Hormônios e Genética Molecular da Disciplina de Endocrinologia; ** 
Certificado p/ NGSP-EUA (National Glyco Hemoglobin Standardization Program) 
 

3.6. Avaliação da densidade mineral óssea 

 

A densitometria de corpo inteiro foi empregada na avaliação da 

densidade mineral óssea e composição corporal dos indivíduos envolvidos no 

estudo e os resultados comparados aos valores de referência recomendados 

da Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica (126) (Tabela 5); também, se 

dispôs deste exame para classificar o percentual de massa gorda, segundo 

Lohman (127) (tabela 6). O exame foi realizado em equipamento 

computadorizado modelo Discovery W (S/N 84419), pelo método de absorção 

de fótons de raios-x de dupla energia (DEXA), no Instituto de Radiologia do 

Hospital das Clínicas FMUSP e laudados por um único radiologista (RPS). 
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Tabela 5: Critérios para avaliação da densidade mineral óssea
Mulheres

Perfil Escore Diagnóstico 
Menopausada T-escore ≤ -2,5 Osteoporose

T-escore -1,01 a -2,49 Osteopenia

Menacme 
Z-escore ≤ -2,0 Abaixo da faixa esperada para a 

idade 

Z-escore > -2,0 Dentro dos limites esperados para a 
idade 

Homens
Perfil Escore Diagnóstico 

≥ 50 anos T-escore ≤ - 2,5 Osteoporose
T-escore -1,01 a -2,49 Osteopenia

< 50 anos 
Z-escore ≤ -2,0 Abaixo da faixa esperada para a 

idade 

Z-escore > -2,0 Dentro dos limites esperados para a 
idade 

 

 

Tabela 6: Classificação do percentual de massa gorda segundo sexo 

Classificação Homens Mulheres 

Risco A ≤ 5% ≤ 8% 

Abaixo da média 6 - 14% 9 - 22% 

Média 15% 23% 

Acima da média 16 – 24% 24 – 31% 

Risco B ≥ 25% ≥ 32% 

Legenda: Risco A: Risco de doenças associadas à desnutrição.  Risco B: Risco de doenças 
associadas à obesidade 

 

3.7. Avaliação da adesão à dieta livre de glúten 
 

Os indivíduos com doença celíaca responderam ao questionário Celiac 

Dietary Adherence Test (CDAT) adaptado (80), com intuito de inferir o grau de 

comprometimento à dieta livre de glúten e utilizamos como critério para boa 

adesão a pontuação menor que 13, e baixa adesão maior que 17, como 

sugerido pelos autores (anexo 3) 
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3.8. Avaliação da qualidade de vida  
 

A versão brasileira validada do questionário SF-36 (SF-36) foi adotada 

na avaliação da qualidade de vida  de todos os participantes do estudo (128). 

Este é um questionário multidimensional e composto por 11 questões e 36 

itens, em oito domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado 

geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental. Para cada domínio o valor varia de 0 a 100, em que 0 corresponde ao 

pior e 100 ao melhor estado de saúde. O questionário e a metodologia para 

cálculo dos escores são apresentados no anexo 4.  

  

3.9. Divulgação dos resultados aos voluntários e orientações nutricionais 

 

Ao final do estudo os resultados foram encaminhados para a equipe 

médica responsável pelo seguimento, todos os participantes receberam um 

resumo acerca dos exames realizados e da avaliação nutricional, como 

exemplificado no anexo 5. Em caso de necessidade e, ou também, interesse 

do participante foi agendada uma consulta para orientação dietética 

individualizada. 

 

3.10. Análise estatística 

 

Para a análise estatística dos dados utilizou-se os aplicativos Excel 2011 

e SPSS versão 20.0. As variáveis analisadas foram descritas como média e 

desvio padrão, mediana, limites (mínimo e máximo) segundo os quatro grupos 

estudados.  Os grupos foram comparados com uso de análises de variâncias 

(ANOVA) e foi assumida normalidade de distribuição dos dados dentro de cada 

grupo com uso do teste Kolmogorov-Smirnov. Para as medidas que 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas foram realizadas 

comparações múltiplas de Bonferroni para verificar entre quais grupos estas 

diferenças ocorreram. Para análise de variáveis independentes utilizamos teste 

não-paramétrico de Fisher e para avaliar a relação entre as variáveis 
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empregou-se coeficiente de correlação de Pearson. Os testes foram realizados 

com nível de significância de 5% (129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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No total sessenta indivíduos foram incluídos no estudo, controlados por 

sexo, idade, índice de massa corporal e distribuídos em quatro grupos 

conforme diagnóstico prévio: DMDC, DM, DC e GC. 

A tabela 7 mostra as características gerais da amostra, conforme a 

divisão em grupos, sem diferença significativa entre eles para idade, IMC e 

duração do diabetes. Houve predomínio do sexo feminino (80%) e o tempo de 

diagnóstico de doença celíaca obteve significância estatística entre o grupo DC 

comparado ao DMDC (p = 0,0015). A média e desvio padrão da hemoglobina 

glicada foram semelhantes nos grupos DMDC e DM (8,4 ± 2,2% e 8,7 ± 2,3%, 

respectivamente). 

Portadores de DM estavam em uso de maior número de medicações: 

• Grupo DMDC: levotiroxina (n = 3), hipolipemiante (n = 6), cálcio / 

vitamina D (n = 1), inibidor de enzima conversora de angiotensina (n = 1) 

• Grupo DM: levotiroxina (n = 5), hipolipemiante (n = 5), cálcio / vitamina D 

(n = 1), inibidor de enzima conversora de angiotensina (n = 5) 

• Grupo DC: levotiroxina (n = 3), hipolipemiante (n = 1), cálcio / vitamina D 

(n = 1), inibidor de enzima conversora de angiotensina (n = 1), 

antialérgico (n = 1) 

• Grupo GC: cálcio / vitamina D (n = 1)  

 
Tabela 7: Características gerais da amostra 
  Grupo  
Variável DMDC DM DC GC p
  (n = 15) (n = 15) (n = 15) (n = 15)  
Idade (anos) 
média (DP) 37,4 (13,4) 35,5 (12,5) 38 (11,6) 36,8 (12,4) 0,955
IMC (Kg/m2)  
média (DP) 23,2 (3,0) 24,0 (3,1) 22,9 (3,6) 23,1 (2,7) 0,794
Tempo DM (anos)  
média (DP) 19,8 (9,4) 22,2 (9,76) 0,493*
Tempo DC (anos)      
média (DP) 6,4 (3,7)  12,2 (9,2)  0,0015*
Legenda: DMDC: Diabetes Mellitus tipo 1 e Doença Celíaca; DM1: Diabetes Mellitus tipo 1; DC: Doença 
Celíaca; GC: hígidos; IMC: ìndice de Massa Corporal; p: teste ANOVA ou *teste t-Student 
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Em relação ao estado nutricional (tabela 8), apenas 1 indivíduo no grupo 

DC atingiu obesidade grau I segundo IMC, nos demais grupos todos os 

participantes foram classificados com o IMC normal ou pré-obesidade. A média 

e desvio padrão para a medida da circunferência da cintura foi similar entre os 

grupos: DMDC 82 ± 8,2 cm; DM: 82,9 ± 9,8 cm; DC: 83,5 ± 10,7 cm e GC: 78,5 

± 5,3 cm. Aproximadamente 53% dos participantes de cada grupo (todos do 

sexo feminino) foram considerados de risco aumentado para complicações 

metabólicas segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde (116). A 

porcentagem média de massa gorda foi semelhante entre os grupos e não 

representou aumento de risco de doenças associadas à obesidade (risco B), 

conforme classificação descrita na tabela 6.  A mediana para a área de gordura 

visceral foi abaixo do valor de corte (menor que 100 cm2) em todos os grupos e 

não houve diferença significativa entre eles. Observamos no grupo DC um 

maior número de indivíduos com área de gordura visceral acima de 100 cm2 

(n= 6) em relação aos demais grupos (DMDC n= 4, DM n= 3 e GC n=3).   

 
Tabela 8: Características do estado nutricional  
  Grupo   
Variável DMDC DM DC GC p 
  (n = 15) (n = 15) (n = 15) (n = 15)   
IMC (Kg/m2) 0,794
média (DP) 23,2 (3,0) 24,0 (3,1) 22,9 (3,6) 23,1 (2,7) 
mediana  
(limites) 

23,3  
(17,8- 29,3) 

23,7 
(18,8 - 29,3) 

21,7  
(18,3 - 31,8) 

22,8 
 (19 - 26,7) 

Gordura visceral (cm2) 0,748
média (DP) 75,2 (35,1) 76,9 (30,0) 87,2 (35,4) 81,0 (27,7) 
mediana  
(limites) 

73,4  
(23 - 133,9) 

81,8  
(26,5 - 139,7) 

71,8  
(49 - 151,9) 

88,2  
(32,1 - 120,1) 

% gordura 0,727
média (DP) 29,4 (8,2) 31,9 (7,1) 32,8 (9,2) 30,8 (9,2) 
mediana  
(limites) 

30,1 
(13,6 - 41,3) 

32,4  
(15,5 - 44) 

36  
(16,4 - 45,7) 

34,4  
(13,8 -  44) 

Legenda: DMDC: Diabetes Mellitus tipo 1 e Doença Celíaca; DM1: Diabetes Mellitus tipo 1; DC: Doença 
Celíaca; GC: hígidos; IMC: índice de Massa Corporal; Valores mostrados em média (DP: desvio padrão), 
mediana e limites (mínimo – máximo); p: teste ANOVA 
 

 A ingestão calórica foi semelhante nos 4 grupos avaliados (tabela 9) e 

não houve diferença significativa na análise quantitativa do consumo alimentar 

de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos), fibras, colesterol, 

minerais e vitaminas, com exceção do consumo de vitamina A.  



31 
 

A partir dos dados dos registros alimentares pudemos estimar a qualidade 

nutricional e observamos: 

• consumo adequado de proteínas, correspondendo a 20%, 17%, 17%  e 

15% do valor energético total (VET) no grupo DMDC, DM, DC e  GC, 

respectivamente; 

• dietas normoglicídicas nos grupos DMDC, DC e GC; enquanto o grupo 

DM atingiu apenas 44% do VET; 

• nos grupos  DMDC, DC e DM houve maior consumo de gorduras, entre 

36%  e 41,3% do VET;  

• ingestão inadequada de fibras, cálcio e vitamina D em todos os grupos, 

enquanto o consumo de vitamina B12, zinco, cobre e selênio atingiu as 

recomendações diárias; 
Tabela.9: Descrição das medidas de consumo alimentar e composição nutricional de 
macronutrientes, fibras, colesterol, vitaminas e mineiras 
  Grupo   
Variável DMDC DM DC GC p 
  (n = 15) (n = 15) (n = 15) (n = 15)   
Calorias (Kcal) 0,802
média (DP) 1790,2 (501,8) 1848,7 (493,9) 1902,7 (703,6) 2016,1 (822,3) 
CHO (g) 0,210
média (DP) 228,7 (100,7) 202,2 (55,0) 276,4 (142,2) 271,7 (123,9) 
Proteínas (g) 0,589
média (DP) 89,7 (29,9) 81,1 (24,0) 82,1 (30,5) 75,8 (24,9) 
Lipídeos (g) 0,745
média (DP) 72,5 (24,6) 84,9 (28,3) 77,1 (36,0) 78,5 (32,8) 
Fibras (g) 0,651
média (DP) 14,0 (7,4) 15,6 (4,6) 12,6 (6,3) 14,1 (7,2) 
Colesterol (mg) 0,545
média (DP) 223,2 (72,4) 207,9 (143,8) 198,7 (77,3) 169,2 (105,8) 
Cálcio (mg) 0,520
média (DP) 758,5 (298,9) 681,2 (312,0) 638,3 (238,6) 615,1 (262,9) 
Vit. A (RE) 0,035
média (DP) 429,8 (385,7) 910,8 (547,1) 594,5 (474,2) 591 (348,4) 
Vit. D (µg) 0,906
média (DP) 0,4 (0,5) 0,6 (0,6) 0,6 (0,7) 0,6 (0,7) 
Zinco (mg) 0,064
média (DP) 13,2 (6,2) 9,1 (5,3) 10,4 (6,3) 7,4 (5,5) 
B12 (µg) 0,696
média (DP) 4,4 (3,0) 4,3 (4,8) 3,2 (2,6) 3,5 (2,5) 
Selênio (µg) 0,065
média (DP) 35,1 (28,3) 59,5 (25,1) 45,3 (23,2) 47,5 (19,6) 
Cobre (mg) 0,342
média (DP) 0,99 (0,49) 0,98 (0,33) 1,09 (0,49) 0,81 (0,30) 
Legenda: DMDC: Diabetes Mellitus tipo 1 e Doença Celíaca; DM1: Diabetes Mellitus tipo 1; DC: Doença 
Celíaca; GC: hígidos; IMC: ìndice de Massa Corporal; Valores mostrados em média (DP:desvio padrão); 
p : teste ANOVA 
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Os resultados dos exames laboratoriais estão descritos na tabela 10. Da 

mesma forma que a análise quantitativa do consumo alimentar, as medidas 

laboratoriais foram semelhantes e não houve deficiência de vitaminas ou 

minerais, mas a dosagem de ácido fólico e magnésio obtiveram significância 

estatística, com p< 0,001 e p=0,002, respectivamente. Apesar de ter sido 

observado maior consumo alimentar de vitamina A no grupo DM, não houve 

diferença estatística na medida laboratorial desse micronutriente entre os 

grupos.  
Tabela 10: Descrição das medidas laboratoriais de colesterol, vitaminas, mineiras, 
proteínas, hemograma e outros parâmetros. 
  Grupo   
Variável DMDC DM DC GC     p 
  (n = 15) (n = 15) (n = 15) (n = 15)   
Triglicerídeos (mg/dL) 0,755
média (DP) 89,5 (62,0) 73,4 (52,7) 89,4 (39,7) 90,8 (46,1) 
mediana (mín.; máx.) 68 (21; 255) 57 (39; 255) 81 (33; 175) 80 (44; 211) 
LDL colesterol (mg/dL) 0,339
média (DP) 91,8 (18,1) 120,1 (66,8) 104,2 (42,9) 100,8 (25,7) 
mediana (mín.; máx.) 88 (65; 135) 93 (59; 290) 93 (53; 243) 93 (66; 156) 
HDL colesterol (mg/dL) 0,596
média (DP) 57,8 (13,6) 64,9 (16,1) 59,5 (19,3) 58,5 (12,7) 
mediana (mín.; máx.) 61 (29; 85) 65 (35; 96) 52 (36; 108) 61 (36; 75) 
Vitamina B12 (pg/mL) 0,132
média (DP) 562,9 (297,97) 499,9 (242,1) 414,4 (187,4) 384,2 (147,0) 
mediana (mín.; máx.) 487 (227;1452) 420(217;1112) 358(152; 960) 330,6(234;770) 
Ác. Fólico (ng/mL) <0,001
média (DP) 9,1 (3,4) 15,1 (5,3) 8,0 (4,0) 12,3 (4,1) 
mediana (mín.; máx.) 9,3 (3; 16,3) 16,4 (4,3; 29) 7,6 (1,9; 17,4) 12,1(6,4; 18,7) 
Hemoglobina (g/dL) 0,881
média (DP) 13,1 (1,0) 13,2 (1,9) 13,4 (1,5) 13,4 (1,1) 
mediana (mín.; máx.) 13,2 (11,5; 4,6) 13,4 (10;17,4) 13 (11,6;16,5) 13,5 (11,6;15,9) 
Hematócrito (%) 0,929
média (DP) 39,6 (2,8) 39,3 (4,6) 40,1 (3,3) 40,0 (2,7) 
Mediana (mín.; máx.) 40,2 (33; 44,4) 39,7 (33,1; 50) 39,5 (36; 45,8) 40,2 (36; 46,2) 
Ferro sérico  (µg/dL) 0,184
média (DP) 72,1 (32,0) 73,6 (33,7) 86,7 (29,8) 95,3 (36,6) 
mediana (mín.; máx.) 72 (24; 136) 72 (24; 132) 82 (34; 138) 92 (37; 183) 
Ferritina (ng/mL) 0,170
média (DP) 45,5 (32,1) 103,8 (129,3) 98 (109,8) 116,8 (64,1) 
Mediana 
(mín.; máx.) 30,6 (5,8;102,1) 49,2 (3,6; 466) 49 (16,4; 344,6) 114 (38,3; 280,5) 
Cobre (µg/dL) 0,522
média (DP) 96,2 (42,5) 81,2 (29,8) 82,5 (39,7) 78,0 (28,9) 
mediana (mín.; máx.) 77 (58; 198) 76 (13; 156) 80 (20; 174) 75 (37; 143) 
Zinco (µg/dL) 0,821
média (DP) 56,9 (18,7) 55,0 (17,4) 53,3 (13,4) 51,7 (6,3) 
mediana (mín.; máx.) 50,6 (27; 9) 52 (36; 100) 56,1 (27; 77) 50,5 (44; 64) 
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Tabela 10 continuação: Descrição das medidas laboratoriais, colesterol, vitaminas, 
mineiras, proteínas, hemograma e outros parâmetros. 
  Grupo   
Variável DMDC DM DC GC p 
  (n = 15) (n = 15) (n = 15) (n = 15)   
Magnésio (mg/dL)    0,002
média (DP) 1,9 (0,1) 1,8 (0,1) 2,0 (0,2) 2,1 (0,1)  
mediana (mín.;máx.) 1,9 (1,7; 2,2) 2 (1,5; 2,2) 2 (1,7; 2,5) 2,1 (1,8; 2,3)  
Vitamina D (ng/mL)    0,255
média (DP) 22,8 (6,8) 23,0 (8,2) 26,2 (12,8) 19,2 (8,1)  
mediana (mín.; máx.) 22 (8; 35) 21 (11; 41) 23 (15; 63) 21 (7; 40)  
Vitamina A (µg/dL)    0,726
média (DP) 18,1 (11,0) 15,6 (8,6) 17,7 (8,3) 15,4 (6,1)  
mediana (mín.;máx.) 15 (5,3; 48,6) 12,3 (6,8; 40,9) 17,2 (5,2; 33,4) 14,2 (6,1; 36)  
PCR (mg/L) 0,510
média (DP) 3,5 (4,3) 3,2 (2,6) 4,0 (3,5) 2,2 (2,4) 
mediana (mín.; máx.) 1,8 (0,2; 15) 2,7 (0,2; 8,8) 2,3 (0,3; 10,3) 1,9 (0,1; 7,2) 
Proteínas totais (g/dL) 0,239
média (DP) 7,0 (0,5) 7,1 (0,5) 7,3 (0,5) 7,4 (0,5) 
mediana (mín.; máx.) 6,9 (6,3; 8) 7 (6,5; 8,1) 7,2 (6,4; 8,5) 7,4 (6,4; 8,2) 
Albumina (g/dL) 0,082
média (DP) 3,9 (0,3) 3,9 (0,3) 3,9 (0,3) 4,2 (0,4) 
mediana (mín.; máx.) 4 (3,3; 4,4) 3,9 (3,4; 4,4) 4 (3,2; 4,4) 4,1 (3,6; 5,3) 
Globulinas (g/dL) 0,557
média (DP) 3,1 (0,3) 3,2 (0,3) 3,3 (0,6) 3,1 (0,5) 
mediana (mín.; máx.) 3,2 (2,6; 3,6) 3,1 (2,9; 3,8) 3,2 (2,4; 5,3) 3,2 (2,4; 4,3) 
Legenda: DMDC: Diabetes Mellitus tipo1 e Doença Celíaca; DM1: Diabetes Mellitus tipo1; DC: Doença 
Celíaca; GC: hígidos;  Valores mostrados em média (DP:desvio padrão), mediana ( mínimo; máximo)  
p : teste ANOVA 
 

Após a realização do teste de comparações múltiplas de Bonferroni, 

verificou-se que as concentrações séricas de ácido fólico foram menores nos 

portadores de doença celíaca (grupos DMDC e DC) quando comparadas ao 

grupo DM e GC. De maneira semelhante observamos que a dosagem de 

magnésio foi menor na presença de DM (grupos DMDC e DM) em relação ao 

controle hígido (tabela 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Tabela 11: Resultado do teste de comparações múltiplas de Bonferroni para as 
variáveis ácido fólico em magnésio entre os 4 grupos avaliados. 

Variável Comparação Diferença 
média 

Erro 
padrão p 

IC (95%) 
Inferior Superior

Ác. Fólico 

DMDC vs DM -5,96 1,58 0,002 -10,29 -1,63 
DMDC vs DC 1,13 1,58 >0,999 -3,20 5,46 
DMDC vs GC -3,17 1,58 0,302 -7,50 1,16 

DM vs DC 7,09 1,58 <0,001 2,76 11,42 
DM vs GC 2,79 1,58 0,499 -1,54 7,12 
DC vs GC -4,29 1,58 0,053 -8,62 0,04 

Magnésio 

DMDC vs DM 0,02 0,06 >0,999 -0,15 0,19 
DMDC vs DC -0,11 0,06 0,421 -0,28 0,06 
DMDC vs GC -0,20 0,06 0,010 -0,37 -0,04 

DM vs DC -0,14 0,06 0,186 -0,31 0,03 
DM vs GC -0,23 0,06 0,003 -0,40 -0,06 
DC vs GC -0,09 0,06 0,886 -0,26 0,08 

Legenda: DMDC: Diabetes Mellitus tipo1 e Doença Celíaca; DM1: Diabetes Mellitus tipo1; DC: Doença 
Celíaca; GC: hígidos; IC: intervalo de confiança; p: teste Bonferroni 

 

O metabolismo ósseo foi avaliado pela densitometria de corpo inteiro, 

dosagens séricas de cálcio total, cálcio iônico, fósforo, vitamina D, 

paratormônio e marcadores de reabsorção (CTX) e formação (P1NP) óssea.  

Também foram coletadas amostras de urina de 24 horas para dosagem de 

calciúria e fosfatúria. Os resultados estão apresentados na tabela 12 e 

mostram que não houve diferença estatística entre os grupos.  

A maioria dos exames de DMO foram laudados com Z score dentro da 

normalidade; apenas um exame foi descrito como abaixo da faixa esperada 

para a idade (grupo DM) e outros 2 compatíveis com osteopenia pelo T score 

(2 participantes do sexo feminino, menopausadas, com 48 e 57 anos de idade, 

1 pertencia ao grupo GC e a outra ao grupo DC). 
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Tabela.12: Metabolismo ósseo: descrição das medidas laboratoriais séricas, urinárias 
e densidade mineral óssea 
  Grupo   

Variável DMDC DM DC GC 
 

   p 
(n = 15) (n = 15) (n = 15) (n = 15)   

Cálcio total (mg/dL)    0,135
média (DP) 9,4 (0,3) 9,6 (0,5) 9,3 (0,3) 9,2 (0,4)  

mediana (mín.; máx.) 9,4 (8,8; 10) 
9,6 

(8,7;10,7) 9,4 (8,7; 10) 9,1 (8,8; 10)  
Cálcio iônico (mg/dL)    0,089
média (DP) 5,0 (0,2) 4,9 (0,2) 4,8 (0,1) 4,8 (0,1)  

mediana (mín; máx.) 5 (4,6; 5,4) 
4,9 (4,2; 

5,4) 4,9 (4,6; 5,1) 4,9 (4,4; 5,1)  
Fósforo (mg/dL) 0,605
média (DP) 3,5 (0,7) 3,4 (0,5) 3,2 (0,5) 3,4 (0,4) 

mediana (mín.; máx.) 3,7 (2; 4,6) 
3,5 (2,6; 

4,6) 3,2 (2,6; 4,7) 3,4 (2,9; 4,2) 
Vitamina  D (ng/mL) 0,255
média (DP) 22,8 (6,8) 23,0 (8,2) 26,2 (12,8) 19,2 (8,1) 
mediana (mín.; máx.) 22 (8; 35) 21 (11; 41) 23 (15; 63) 21 (7; 40) 
Paratormômio (pg/mL) 0,571
média (DP) 50,7 (21,6) 39,7 (18,2) 46,7 (23,9) 46,4 (21,6) 
mediana (mín.; máx.) 49 (22; 93) 33 (18; 90) 39 (21; 113) 39 (24; 111) 
CTX (ng/mL) 0,590
média (DP) 0,56 (0,55) 0,36 (0,24) 0,47 (0,26) 0,48 (0,32) 

mediana (mín.; máx.) 0,3 (0,1;1,6) 
0,3 (0,1; 

0,8) 0,5 (0,1; 1,3) 0,4 (0,1; 1,4) 
P1NP (ng/mL) 0,654
média (DP) 78,3 (89,0) 58,5 (45,5) 52,6 (50,2) 58,3 (36,7) 
Mediana 
 (mín.; máx.) 

38,8 
(13; 289,6) 

48,2  
(18; 205,8) 

36  
(9,1; 217,2) 

50  
(16,5; 145) 

Calciúria 24h (mg/vol) 0,978

média (DP) 111,8 (103) 
113,74 
(101,4) 126,6 (105,6) 115,0 (54,5) 

Mediana 
 (mín.; máx.) 

99,7 
(6,5; 360) 

81,6  
(2,3; 325) 

110 
(18,6; 327,6) 

96,4 
 (48; 243,5) 

Fosfatúria 24h (mg/vol) 0,052
média (DP) 691 (296,9) 545,9 (188) 511,2 (274,6) 432,9 (205,6) 

Mediana 
(mín.; máx.) 

670,9 (67,5; 
1308,4) 

575,8 
(237,6; 
876,1) 

455,5 (109,3; 
945,5) 

432,4 (112,2; 
862) 

Massa óssea (g/cm2)     0,454
média (DP) 1,11 (0,08) 1,16 (0,13) 1,11 (0,13) 1,15 (0,09)  

mediana (mín.; máx.) 1,1 (1; 1,3) 
1,1 (0,9; 

1,4) 1,1 (0,9; 1,4) 1,2 (1; 1,3)  
Legenda: DMDC: Diabetes Mellitus tipo1 e Doença Celíaca; DM1: Diabetes Mellitus tipo1; DC: Doença 
Celíaca; GC: hígidos; CTX: Interligadores C-Terminais; P1NP: Propeptideo Aminoterminal do Procolágeno 
tipo 1; Valores mostrados em média (DP:desvio padrão), mediana (mínimo; máximo); 
p: teste ANOVA 

 

Na interpretação do questionário de qualidade de vida, o valor para cada 

domínio varia de 0 a 100 (0 corresponde ao pior e 100 ao melhor estado de 

saúde), observamos a menor pontuação para capacidade funcional, limitação 
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física, dor e aspectos sociais, porém sem significância estatística, nos grupos 

DM e DC (tabela 13). 

Os domínios estado geral de saúde e vitalidade mostraram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos DM e GC (p = 0,042 e p = 0,012 

respectivamente), ou seja, os indivíduos com diabetes (sem doença celíaca) 

obtiveram piores resultados comparados aos controles, mas não em relação 

aos demais grupos (tabela 14).  

 
Tabela 13. Resultados do questionário de qualidade de vida SF-36 nos 4 grupos 
avaliados 
  Grupo   
Variável DMDC DM DC          GC p 
  (n = 15) (n = 15) (n = 15) (n = 15)   
Capacidade funcional 0,066
média (DP) 89 (15) 76 (23) 73 (28,7) 88,7 (9) 
mediana (mín.; máx.) 95 (50; 100) 80 (30; 100) 85 (20; 100) 90 (70; 100) 
Limitação física 0,127
média (DP) 70 (39,2) 61,7 (38,8) 65 (39,9) 90 (15,8) 
mediana (mín.; máx.) 100 (0; 100) 75 (0; 100) 75 (0; 100) 100 (50; 100) 
Dor 0,554
média (DP) 72,5 (28,1) 62,1 (27,4) 62,1 (27,6) 71,2 (20,2) 
mediana (mín.; máx.) 74 (10; 100) 62 (20; 100) 62 (10; 100) 74 (40; 100) 
Estado geral 0,020
média (DP) 47,5 (15,4) 45,3 (19,2) 57,4 (19,4) 62 (9,3) 
mediana (mín.; máx.) 52 (20; 67) 47 (15; 72) 62 (22; 85) 67 (47; 72) 
Vitalidade 0,014
média (DP) 55 (19,2) 47 (24,3) 62,7 (20,8) 71,7 (18,2) 
mediana (mín.; máx.) 55 (20; 80) 55 (15; 85) 70 (35; 90) 80 (30; 95) 
Aspectos sociais 0,117
média (DP) 79,2 (23,5) 62,5 (24,5) 64,2 (30,2) 79,2 (19,9) 
mediana (mín.; máx.) 87,5 (37,5; 100) 62,5 (25; 100) 62,5 (0; 100) 75 (37,5; 100) 
Limitações emocionais 0,233
média (DP) 53,3 (43,3) 51,1 (48,6) 68,9 (38,8) 77,8 (30) 
mediana (mín.; máx.) 33,3 (0; 100) 33,3 (0; 100) 100 (0; 100) 100 (0; 100) 
Saúde mental 0,090
média (DP) 61,9 (23,8) 54,9 (22,6) 68,3 (20,4) 74,7 (20) 
mediana (mín.; máx.) 64 (16; 100) 52 (20; 96) 72 (32; 96) 80 (8; 88)   
Legenda: DMDC: Diabetes Mellitus tipo1 e Doença Celíaca; DM1: Diabetes Mellitus tipo1; DC: Doença 
Celíaca; GC: hígidos; p :teste ANOVA 
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Tabela 14: Resultado do teste de comparações múltiplas de Bonferroni para as 
variáveis estado geral e vitalidade 

Variável Comparação Diferença 
média 

Erro 
padrão p 

IC (95%) 
Inferior Superior

Estado 
Geral 

DMDC vs DM 2,20 5,98 >0,999 -14,15 18,55 
DMDC vs DC -9,93 5,98 0,612 -26,28 6,41 
DMDC vs GC -14,53 5,98 0,109 -30,88 1,81 

DM vs DC -12,13 5,98 0,283 -28,48 4,21 
DM vs GC -16,73 5,98 0,042 -33,08 -0,39 
DC vs GC -4,60 5,98 >0,999 -20,95 11,75 

Vitalidade 

DMDC vs DM 8,00 7,58 >0,999 -12,73 28,73 
DMDC vs DC -7,67 7,58 >0,999 -28,39 13,06 
DMDC vs GC -16,67 7,58 0,192 -37,39 4,06 

DM vs DC -15,67 7,58 0,260 -36,39 5,06 
DM vs GC -24,67 7,58 0,012 -45,39 -3,94 
DC vs GC -9,00 7,58 >0,999 -29,73 11,73 

Legenda: DMDC: Diabetes Mellitus tipo1 e Doença Celíaca; DM1: Diabetes Mellitus tipo1; DC:Doença 
Celíaca; GC: hígidos; IC: intervalo de confiança; p: teste Bonferroni 
 

As pontuações obtidas para estado geral de saúde e vitalidade no grupo 

DM foram correlacionadas ao controle glicêmico, utilizando os valores de 

hemoglobina glicada. Constatamos, no domínio vitalidade, que aqueles com 

maior HbA1c também eram os com maior pontuação, ou seja, com melhor 

estado de saúde (tabela 15).  

 
Tabela 15: Correlação da hemoglobina glicada com diferentes domínios do 
questionário SF-36 em portadores de diabetes

Variável 
DMDC  DM   

Correlação p n Correlação p n 
Capacidade Funcional 0,188 0,501 15 0,412 0,127 15 
Limitação Física 0,049 0,861 15 0,115 0,684 15 
Dor -0,054 0,849 15 0,368 0,177 15 
Estado Geral 0,091 0,748 15 0,423 0,116 15 
Vitalidade 0,197 0,482 15 0,518 0,048 15 
Aspectos Sociais 0,216 0,440 15 0,062 0,827 15 
Limitações Emocionais 0,122 0,666 15 0,063 0,822 15 
Saúde mental 0,239 0,391 15 0,238 0,393 15 
p: Correlação de Pearson      

 

A análise não-paramétrica pelo teste exato de Fisher foi realizada com 

intuito de mensurar o impacto de complicações associadas ao diabetes na 

qualidade de vida. Não houve diferença significativa para estado geral (p= 

0,22), vitalidade (p= 0,22), dor (p= 0,27), saúde mental (p= 0,30), apenas para 
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o domínio limitações emocionais a diferença atingiu significância estatística (p= 

0,00031).  

Para os grupos DMDC e DC, os resultados de qualidade de vida foram 

correlacionados adesão à DLG, avaliada pelo questionário CDAT e dosagem 

de autoanticorpos. A pontuação no questionário foi similar nos dois grupos 

DMDC e DC (p = 0,688) (tabela 16). Houve boa correlação entre a positividade 

do anticorpo anti-EMA a baixa adesão de DLG (p = 0,0381, teste exato de 

Fisher), mas sem impacto na qualidade de vida.  
  
Tabela 16. Resultado dos sete domínios do questionário de qualidade de vida e a 
pontuação do questionário de adesão à DLG para os indivíduos com doença celíaca 
Variáveis anti-EMA Cap. 

Func. 
Lim. 
Fís. Dor Est. 

Geral Vital. Asp.
Soc.

Lim. 
Emoc.

Saúde 
Mental 

Questionário 
adesão DLG 

Grupo DMDC 
JOA neg 100 100 74 30 65 87,5 100 64 12 
ACNA neg 100 50 100 57 80 75 33,3 88 9 
VLI neg 70 100 84 52 60 100 100 100 11 
SC 1/20 100 75 84 62 50 100 100 64 19 
MLR neg 100 100 100 67 75 100 33,3 84 7 
EJM neg 80 100 72 20 40 75 0 16 14 
VLGM 1/80 100 100 100 47 80 87,5 100 60 8 
APLM neg 80 100 100 37 20 87,5 0 56 10 
ACR 1/320 100 100 72 62 75 100 66,6 80 16 
LAS neg 100 100 72 52 70 100 100 84 10 
ICF 1/40 75 0 20 25 30 37,5 33,3 28 15 
VC 1/640 95 25 74 52 55 75 0 60 11 
OAAB neg 50 0 10 30 40 37,5 0 40 14 
KA neg 90 25 41 52 35 37,5 33,3 36 14 
KM neg 95 75 84 67 50 87,5 100 68 14 
Grupo DC 
CR neg 90 100 51 67 75 87,5 100 88 8 
DPR neg 100 100 100 77 80 50 100 88 7 
ALC neg 20 25 41 32 35 50 33,3 44 14 
MMFP neg 20 0 10 72 35 0 33,3 56 20 
VSR neg 35 0 62 52 35 50 0 56 11 
AP neg 95 25 62 67 60 75 100 76 10 
SV neg 55 25 20 30 40 25 0 36 12 
CSF 1/80 55 75 41 22 40 37,5 66,6 32 19 
PHPD neg 95 100 100 85 70 100 100 84 15 
CGHJ neg 85 100 100 72 80 100 100 96 7 
RM neg 100 100 84 52 85 87,5 100 84 8 
RS neg 80 100 62 37 80 62,5 100 64 11 
JPC neg 100 100 74 62 80 100 100 72 12 
AC neg 85 50 74 77 90 87,5 33,3 88 11 
SV neg 80 75 51 57 55 50 66,6 60 11 
Legenda: coluna 1: iniciais do nome dos participantes; DMDC: DMDC: Diabetes Mellitus tipo e Doença 
Celíaca; DC:Doença Celíaca; anti-EMA: anticorpo anti-endomísio; Cap.Func: capacidade funcional; 
Lim.Fís.: limitação física; Est. Geral: estado geral; Vital.: vitalidade; Asp.Soc.: aspectos sociais;  
Lim.Emoc.: limitação emocional; coluna 1: contém as iniciais dos nomes dos  indivíduos incluídos nos 
grupos DMDC e DC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussão 
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O presente trabalho é único ao propor um estudo analítico em uma 

coorte-transversal envolvendo indivíduos portadores de duas doenças 

autoimunes (diabetes mellitus tipo 1 e doença celíaca), apenas DM1 ou apenas 

DC e controles hígidos, com o intuito de comparar o estado nutricional, 

consumo alimentar e qualidade de vida. 

Nossa hipótese a princípio foi baseada na dificuldade de administrar a 

associação de duas doenças crônicas cujas terapias exigem mudanças de 

rotina e hábitos de vida, além de planejamento alimentar e provável 

interferência na qualidade de vida. Apesar do IMC ser o método mais utilizado 

para classificar o estado nutricional e calcular excesso de peso em adultos 

(77), estudos prévios têm demonstrado baixa correlação do IMC com outras 

metodologias de análise compartimentalizada do peso corporal total (78). Na 

avaliação nutricional observamos que apesar do IMC médio ser considerado 

dentro do padrão de normalidade, a média da circunferência da cintura foi 

superior aos valores de referência em 53% dos participantes nos grupos 

DMDC, DM e DC, mas os resultados da bioimpedância não mostraram 

diferença significativa na área de gordura visceral, nem na porcentagem de 

gordura corporal pela DEXA entre os grupos. Assim, podemos inferir que o 

aumento da circunferência da cintura não representou ganho de gordura 

visceral na população estudada, pois o IMC e a área de gordura visceral foram 

compatíveis na classificação do estado nutricional. Pittoco e colaboradores 

(130), que englobaram em seu estudo 120 pacientes, pareados para idade e 

sexo, sem diferença estatística para IMC e circunferência abdominal, os quais 

foram divididos em quatro grupos (DC, DM1, DMDC e controles hígidos); ou 

seja, com características bastante semelhantes aos indivíduos recrutados no 

presente estudo, encontraram maior espessura da camada íntima-média da 

carótida em portadores de DC comparados a controles-saudáveis. Além disso, 

estes autores observaram maior gravidade da aterosclerose subclínica no 

subgrupo DMDC que nos indivíduos com DM1 ou com DC isoladamente 

e sugeriram que a associação dessas doenças autoimunes poderia acelerar a 
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aterosclerose. Isto posto, inferimos que na presença de DM1, DC e 

principalmente na sua associação, além do IMC e adiposidade central, outros 

fatores como a progressão no ganho de peso, características individuais de 

deposição de gordura, história pessoal ou familiar de dislipidemia, hipertensão 

e de doença cardiovascular devam ser considerados no intuito de promover um 

aconselhamento alimentar individualizado e, talvez assim, influenciar 

indiretamente na redução do risco cardiovascular. 

O consumo alimentar de macronutrientes, fibras, colesterol, vitaminas e 

minerais foi parecido entre os grupos (sem significância estatística), com 

exceção do consumo de vitamina A, mas esta alteração não se refletiu na 

medida laboratorial, podendo ser justificada como um viés no registro 

alimentar. Como apresentado na tabela 9, a ingestão habitual média nos 

grupos analisados foi normocalórica. A composição da dieta foi distribuída de 

maneira adequada entre macronutrientes, de acordo com padrão do Institute of 

Medicine (15) para população adulta. A estimativa da qualidade nutricional 

evidenciou dietas normoglicídias (exceto grupo DM), normoproteicas, 

hiperlipídicas (exceto grupo GC), consumo adequado de vitamina B12 e 

selênio, enquanto a ingestão de fibras, cálcio e vitamina D não atingiu as 

recomendações diárias em todos os grupos. As medidas laboratoriais de 

vitaminas e minerais foram homogêneas entre os grupos, dentro dos limites de 

normalidade descritos para os métodos utilizados; mesmo assim, 

a concentração sérica de ácido fólico foi menor nos indivíduos com doença 

celíaca (grupos DMDC e DC) e de magnésio nos portadores de diabetes 

(grupos DMDC e DM). Deficiências nutricionais são mais comuns no 

diagnóstico e na DC ativa, principalmente de ácido fólico, vitamina B12 

e vitamina B6, devido à perda de proteínas e enzimas da borda em escova nas 

porções proximais do intestino (96,131), mesmo na ausência de sintomas 

gastrointestinais. Sabe-se que com a introdução da dieta livre de glúten há 

restauração da morfologia intestinal, acompanhada por recuperação nutricional; 

no entanto, a taxa de adesão a DLG é baixa, 42 a 91% dependendo da 

população estudada (79), e os produtos isentos de glúten raramente são 

enriquecidos com ácido fólico e vitaminas (132). Poucos estudos correlacionam 

a adesão ao tratamento em longo prazo com concentrações séricas de 
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micronutrientes (132). Em um desses estudos (133), portadores de DC foram 

acompanhados  por 10 anos,  a  metade deles continuou a ter deficiências de 

vitaminas mesmo com adesão adequada a DLG; entretanto não existem relatos 

na literatura a cerca de deficiência de ácido fólico e outras vitaminas hidro e 

lipossolúveis no seguimento de indivíduos com DM1 e DC. A princípio, a 

detecção de menores concentrações séricas de magnésio nos grupos DMDC e 

DM pareceu ser um resultado isolado, sem representatividade do estado 

nutricional, mas dados da literatura indicam uma potencial ligação entre a 

deficiência de Mg e fatores de risco cardiovasculares e aterosclerose, pois o 

Mg é um bloqueador natural do canal de cálcio no músculo liso vascular e 

miocárdico (134). Sales e Pedrosa descreveram em seu artigo de revisão que a 

hipomagnesemia é frequente em portadores de diabetes com pobre controle 

metabólico e possivelmente estaria associada às complicações crônicas no 

DM. Os mecanismos responsáveis por esta deficiência não são conhecidos, 

mas se postula a participação da deficiência dietética ou alterações na 

absorção e aumento da excreção urinária diante da hiperglicemia mantida 

(135). Observamos que após seis a doze anos de diagnóstico de doença 

celíaca a dosagem de ácido fólico e magnésio foram significativamente 

menores no grupo DMDC, mesmo com boa adesão a DLG e regular controle 

metabólico; portanto, a avaliação laboratorial periódica poderia identificar 

indivíduos que se beneficiariam com a suplementação de oligoelementos e 

vitaminas. 

Também tivemos a oportunidade de pesquisar o metabolismo ósseo por 

meio de medidas laboratoriais séricas de cálcio total, cálcio iônico, fósforo, 

vitamina D, paratormônio, marcadores de reabsorção e formação óssea; assim 

como calciúria e fosfatúria em amostras de urina de 24 horas e constatamos 

que o diagnóstico de DM1 ou de DC não influenciou nos parâmetros descritos, 

pois não houve diferença entre os portadores de diabetes (grupo DMDC e 

grupo DM), doença celíaca (grupo DMDC e grupo DC) e controles hígidos. 

Além disso, a avaliação de saúde óssea foi complementada com densitometria 

de corpo inteiro, dos quais apenas um exame no grupo DM foi descrito como 

abaixo do esperado para idade e outros dois compatíveis com osteopenia 

(grupo DC e grupo DM). Estudos anteriores a década de 90 relacionam a má 
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absorção na DC a maior perda de massa óssea, levando a menor densidade 

mineral óssea (DMO) que controles saudáveis, mesmo diante da 

apresentação subclínica ou silenciosa da doença (136). Em adultos, os valores 

de DMO melhoram nos dois primeiros anos após a instituição da DLG; depois 

disso, a recuperação torna-se insatisfatória e o tratamento medicamentoso 

específico deve ser considerado (62,65). Em relação ao diabetes mellitus tipo 1 

os dados de literatura são controversos; valores de DMO já foram reportados 

como normais e diminuídos nesta população. Os motivos para esta 

discrepância nos resultados estão relacionados a duração da doença, controle 

glicêmico, atividade física e método utilizado na avaliação. Sem dúvidas, 

diversas causas presentes no DM1 levam a acreditar que estes indivíduos 

possam ter prejuízo no pico de massa óssea, pois a insulina é um hormônio 

anabólico e influencia outros fatores de crescimento e de estímulo de formação 

óssea; além disso, a hiperglicemia per si aumenta a excreção de cálcio na 

urina e observa-se um hipoparatireoidismo funcional (137). As características 

da população englobada neste estudo: 1) jovens de peso normal, 2) maioria do 

sexo feminino na menacme; 3) consumo de cálcio e dosagem de vitamina D 

semelhantes, 4) portadores de diabetes com controle glicêmico regular, ou 

seja, sem calciúria crônica e 5) os portadores de DC com boa adesão à DLG; 

de alguma forma contribuíram ou não tiveram impacto negativo na formação de 

massa óssea adequada; bem como, a presença das duas doenças não 

acarretou prejuízo adicional ao metabolismo ósseo. 

A análise do questionário de qualidade de vida identificou que os 

portadores de DM1 atingiram menores pontuações que o grupo controle hígido 

nos domínios estado geral de saúde e vitalidade, sugerindo que “ter diabetes” 

exige maior cuidado com o tratamento, implicando na maior percepção da 

doença. Acredita-se que a complexidade envolvida no tratamento possa 

influenciar a qualidade de vida desses indivíduos.  De forma equivalente, van 

Dijk e colaboradores não encontraram diferenças entre o controle metabólico, 

parâmetros de qualidade de vida e as várias modalidades de tratamento, 

exceto por diminuição nos escores, nas duas metodologias utilizadas na 

avaliação (SF-36 e EuroQol-VAS), entre os pacientes em uso de múltiplas 
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doses de insulina, em uma coorte de portadores de DM1 com quinze anos de 

seguimento (19).  

A presença de complicações relacionadas ao diabetes foi associada a 

escores mais baixos no domínio limitação emocional entre os portadores de 

DM1 incluídos no nosso estudo. Isto também foi relatado na análise de um 

subgrupo de 510 portadores de DM1, com idade média de 51,5 ± 16,4 anos, do 

estudo ALEXANDRA (The Alberta Longitudinal Exercise and Diabetes 

Research Advancement study). No qual identificaram associação negativa da 

qualidade de vida e satisfação com idade, IMC e número de comorbidades; 

enquanto a prática de atividade física, flexibilidade nas escolhas alimentares, 

não fumar e ter um companheiro ou ser casado mostraram correlação positiva; 

no entanto, nesta população a insulinoterapia intensiva não interferiu 

negativamente na qualidade de vida (138). O WESDR (Wisconsin 

Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy) publicou em 2013 o seguimento 

longitudinal da avaliação da qualidade de vida de 520 pacientes envolvidos na 

primeira fase do estudo entre 1995 e 1996. O questionário SF-36 foi reaplicado 

entre 2005 e 2007 nesta mesma população, ou seja, após 10 anos e os 

investigadores concluíram que o desenvolvimento de complicações, 

especialmente doença cardiovascular; bem como mudanças no emprego 

(aposentadoria, ocupar cargos inferiores, desemprego) provavelmente 

relacionadas ao surgimento das complicações, foram associadas com pior 

qualidade de vida (139). Ao passo que estudo realizado na Finlândia revelou 

que a presença de complicações foi fortemente correlacionada 

ao domínio físico e não ao estado de saúde mental em adultos com DM1 

(140).  De forma interessante, observamos maior prevalência de complicações 

no grupo DM, apesar da duração da doença ser semelhante ao grupo DMDC, e 

o aparecimento da complicação não afetou domínios de qualidade de vida 

potencialmente ligados as restrições impostas pela complicação per si como 

capacidade funcional, limitação física, dor, mas pontualmente o domínio 

relativo a limitação emocional. Apesar de não termos encontrado significância 

estatística, o grupo DMDC atingiu uma pontuação média maior em quase todos 

os domínios do SF-36; ou seja, melhor estado geral de saúde comparado aos 

grupos DM e DC e próximo aos indivíduos controles; divergindo do trabalho de 
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Bakker e colaboradores (115) que aponta impacto negativo considerável na 

qualidade de vida, relacionada a preocupações inerentes ao próprio diabetes e 

receios na vida social em adultos com as duas doenças, sendo que as 

mulheres foram particularmente afetadas nos domínios relativos a aspectos 

sociais e percepção geral de saúde. Os nossos achados também divergem dos 

dados publicados por Hallert e colaboradores (89), que revelaram maior 

dificuldade dos portadores de DC em conviver com a doença comparados aos 

indivíduos com DM e a população geral, pois se sentiam “diferentes” no 

contexto social por menor disponibilidade de alimentos isentos de glúten. Uma 

possível justificativa para a diferença entre os nossos dados de qualidade de 

vida e os demais estudos, talvez seja que a maioria dos participantes tinha boa 

adesão ao tratamento, tanto do diabetes quanto da doença celíaca. Enquanto, 

aqueles com dificuldades de adaptação eram mais permissivos às 

transgressões alimentares, esquecimentos na aplicação de insulina e controle 

glicêmico; como sugerido na correlação pelo teste de Pearson entre HbA1c e 

os domínios do SF-36; com isso, a percepção de ser ou estar doente não 

influenciou na vida social, nem no sentimento de “ser diferente”. 

Em resumo, não encontramos relatos na literatura sobre possíveis 

interferências nutricionais diante da associação de duas doenças crônicas 

(DM1 e DC), cujos tratamentos estão direcionados principalmente para 

mudanças dietéticas, desta forma nossos resultados são impares ao comparar 

consumo alimentar, medidas laboratoriais de vitaminas, minerais e saúde 

óssea em adultos portadores de diabetes mellitus tipo 1 associado a doença 

celíaca e seus pares com DM1 ou DC isoladamente, bem como a população 

controle hígida. Com isto, delineamos o perfil nutricional desses indivíduos, que 

se mostrou bastante semelhante aos portadores de DM ou DC, inclusive na 

dosagem de magnésio e de ácido fólico. Com a aplicação do questionário de 

qualidade de vida pudemos notar que os indivíduos DMDC atingiram 

pontuações semelhantes aos DM1, DC e controles; ou seja, ter as duas 

doenças não deteriorou o estado geral de saúde. A avaliação da qualidade de 

vida, como já observado por outros autores (86-88), parece ser valiosa no 

entendimento do processo saúde-doença e por contribuir para reavaliação das 

ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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A ingestão dietética habitual de macronutrientes e micronutrientes dos 

portadores de diabetes mellitus tipo 1 e doença celíaca foi semelhante aos 

demais grupos e não houve associação com indicadores laboratoriais de 

deficiências nutricionais. Além disso, a presença das duas doenças não 

acarretou prejuízo adicional ao metabolismo ósseo e não impactou na 

qualidade de vida. 
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ANEXO 1 – Parecer consubstanciado da Comissão de Ética e Pesquisa 
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 

_____________________________________________________________________ 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
1.NOME:.............................................................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......./......../......  

ENDEREÇO:................................................................................. Nº ............ APTO:  

BAIRRO:........................................................................ CIDADE  ........................................... 

CEP:............  TELEFONE: DDD (............) ........................................................................................ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................... Nº ................... APTO: ....................... 

BAIRRO: ................................................. CIDADE: .......................................................................... 

CEP: ...............TELEFONE: DDD (............)...................................................................................... 

_______________________________________________________________________________ 

II. DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Estado nutricional e clínico, consumo alimentar e 

qualidade de vida de indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 e doença celíaca 
PESQUISADORES:  Marcia Silva Queiroz - Médica – CRM: 77963 

   Joyce Gouveia Nunes da Silva – Nutricionista - CRN3: 15.249 

UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Endocrinologia e Metabologia da Divisão de Clínica Médica 

I do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO  x   RISCO MÉDIO □ 

  RISCO BAIXO  □  RISCO MAIOR □ 

 

2. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos 
 

III. REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

Você está sendo convidado a participar do estudo para avaliar o estado nutricional e 

clínico, consumo alimentar e qualidade de vida de indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 e 
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doença celíaca. Os avanços na área de saúde ocorrem através de estudos como este, por isso 

sua participação e consentimento são muito importantes. Este termo de consentimento faz 

parte do processo de consentimento livre e esclarecido e tem como objetivo informar-lhe sobre 

o estudo e o que irá lhe acontecer se você decidir participar dele. Leia este documento 

atentamente para ter certeza de que entendeu todas as informações que ele apresenta. 
Como referido acima o objetivo deste estudo é avaliar o estado nutricional e clínico, o consumo 

alimentar e a qualidade de vida de indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 e doença celíaca. 

Caso concorde em participar do estudo, você irá: 

1. Responder a um questionário durante a entrevista com o propósito de coletar dados 

referentes ao peso habitual, hábitos alimentares, sintomas frequentes, qualidade de 

vida e antecedentes pessoais;  

2. Anotar o seu consumo alimentar durante três dias não consecutivos; 

3. Ser submetido a uma avaliação do estado nutricional mediante coleta de dados como 

peso, altura, circunferência da cintura e do braço, prega cutânea do braço, durante 

consulta com nutricionista que utilizará balança digital, estadiômetro (aparelho para 

aferir a altura), fita métrica para medir as circunferências e adipômetro para avaliar as 

pregas cutâneas; 

4. Realizar uma bioimpedância elétrica é um método que avalia a composição corporal 

através da passagem de corrente elétrica de baixa frequência pelo corpo do indivíduo. 

Todos os métodos citados anteriormente são rápidos, indolores e não-invasivos, ou 

seja, não envolvem instrumentos que rompem a pele ou que penetram fisicamente no 

corpo;  

5. Coletar exames de sangue (5 mL) e urina (quantidade urinada em 24h), o que não trará 

nenhum efeito adverso. Alguns riscos conhecidos, embora raros, estão associados à 

colocação de uma agulha na veia.  Entre esses riscos estão: desconforto, a 

possibilidade de infecção (que é mínima uma vez que são usadas agulhas estéreis e 

descartáveis), além de hematoma ou inchaço temporário; 

6. Para avaliar a saúde dos ossos será realizada uma densitometria de corpo inteiro, 

onde você ficará deitado numa mesa enquanto um aparelho percorrerá pelo seu corpo 

a uma distância de 60 cm. A quantidade de radiação a que você será exposto é mínima 

e segura. Este método é indolor e não-invasivos, ou seja, não envolve instrumentos 

que rompem a pele ou que penetram fisicamente no corpo. Para a realização deste 

exame será marcado previamente dia e horário.  

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a 

garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de 

sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento no estudo. Não há 

viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa, porque 

apresenta apenas riscos mínimos à saúde. A pesquisa não interferirá na sua integridade moral. 

Toda e qualquer informação obtida neste estudo que possa ser relacionado a você 

permanecerá estritamente confidencial.  
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Esclarecemos que você poderá ter todas as informações que quiser referentes à pesquisa, 

incluindo esclarecimento de dúvidas, em qualquer etapa do estudo com os responsáveis pela 

pesquisa. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br. Poderá não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento.  

IV. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS 

PESQUISADORES:  Marcia Silva Queiroz 

Joyce Gouveia Nunes da Silva 

ENDEREÇO: Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - 7º andar, sala 7037 - Cerqueira César – 
São Paulo – SP. 

Telefones: (11) 2661-6293 / (11) 96710-7177 

 

V – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que li e ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e a 
quais procedimentos serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios 
do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, 
sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não 
será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu 
concordo em participar do estudo. 

 

São Paulo, ____ de _____________ de 20__. 

 

 

___________________________    ______________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa     Assinatura do pesquisador 

ou responsável legal  
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ANEXO 3: Questionário Celiac Dietary Adherence Test (CDAT) 
 
Assinale a resposta que melhor você se identifique em cada questão. 
 1 2 3 4 5 

Você se sentiu incomodado por baixo nível 
de energia nas últimas 4 semanas?  

Nenhuma parte 
do tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Alguma parte do 
tempo 

A maior parte do 
tempo Todo o tempo 

Você se sentiu incomodado por dores de 
cabeça nas últimas 4 semanas? 

Nenhuma parte 
do tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Alguma parte do 
tempo 

A maior parte do 
tempo Todo o tempo 

Eu sou capaz de seguir a dieta livre de 
glúten quando janto fora da minha casa. Concordo Concordo 

parcialmente Não concordo Discordo em 
parte Discordo 

Antes de eu fazer algo eu considero 
cuidadosamente as consequências. Concordo Concordo 

parcialmente Não concordo Discordo em 
parte Discordo 

Eu não me considero um fracasso. Concordo Concordo 
parcialmente Não concordo Discordo em 

parte Discordo 

Quão importante para a sua saúde é o 
consumo acidental ao glúten? Muito importante Um pouco 

importante Neutro Um pouco 
importante Nada importante 

Durante as últimas 4 semanas, quantas 
vezes você comeu intencionalmente 
alimentos que contêm glúten? 

0 (Nunca) 1-2 3-5 6-10 >10 

Adaptado de Leffler, D.A., Dennis M., George J.B.E., Jamma S., Magge S., Cook E.F., Schuppan D., Kelly C.P. A Simple Validated Gluten-Free Diet 
Adherence Survey for Adults With Celiac Disease. Clin Gastroent Hepatol 2009;7:530–536 
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ANEXO 4 - Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 
 
1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim
1 2 3 4 5 

  
2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior
1 2 3 4 5 

 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante 
um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas 
atividades? Neste caso, quando?  

 Atividades Sim, 
dificulta muito

Sim, 
dificulta um 

pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo algum 
a) Atividades Rigorosas, que 

exigem muito esforço, tais como 
correr, levantar objetos pesados, 
participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 
mover uma mesa, passar aspirador de 
pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 
e) Subir um lance de escada 1 2 3 
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-

se 
1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 
h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
i) Andar um quarteirão 1 2 3 
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
 
4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 

seu trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde 
física?   

 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 
1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 

atividades. 
1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 
(p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 
emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 
1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz. 
1 2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 
amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente
1 2 3 4 5 

 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave
1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

De maneira 
alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente

1 2 3 4 5 
 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com 
você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta 
que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 
semanas.  

 
Todo 
Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma 
boa parte 
do tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 
você tem se sentindo 
cheio de vigor, de 
vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 
você tem se sentido tão 
deprimido que nada 
pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 
você tem se sentido 
calmo ou tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 
você tem se sentido 
com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 
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f) Quanto tempo você 
tem se sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 
você tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 
tem se sentido 
cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 
amigos, parentes, etc)?  

Todo 
Tempo 

A maior parte 
do tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma 
pequena parte 

do tempo 

Nenhuma 
parte do tempo 

1 2 3 4 5 
 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  
 

Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria 
das 
vezes 
falso 

Definitiva- 
mente 
falso 

a) Eu costumo 
obedecer  um pouco 
mais facilmente que as 
outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 
saudável quanto 
qualquer pessoa que 
eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 
minha saúde vai piorar 1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 1 2 3 4 5 
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Cálculo dos Escores do Questionário de Qualidade de Vida SF-36 

 
Fase 1: Ponderação dos dados 
 
Questã

o 
Pontuação 

01 Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação 
5,0 
4,4 
3,4 
2,0 
1,0 

02 Manter o mesmo valor 
03 Soma de todos os valores 
04 Soma de todos os valores 
05 Soma de todos os valores 
06 Se a resposta for 

1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação 
5 
4 
3 
2 
1 

07 Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pontuação 
6,0 
5,4 
4,2 
3,1 
2,0 
1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 
Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 
Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 
Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 
Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 
Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

 
Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o 

seguinte: 
Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 
Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 
Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 
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09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a 
seguinte orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 
Se a resposta for 2, o valor será (5) 
Se a resposta for 3, o valor será (4) 
Se a resposta for 4, o valor será (3) 
Se a resposta for 5, o valor será (2) 
Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo. 
10 Considerar o mesmo valor. 
11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d 

deverão seguir a seguinte pontuação:  
Se a resposta for 1, o valor será (5) 
Se a resposta for 2, o valor será (4) 
Se a resposta for 3, o valor será (3) 
Se a resposta for 4, o valor será (2) 
Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 
Fase 2: Cálculo do Raw Scale 
Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 

domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada 
domínio. É chamado de raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma 
unidade de medida.  

Domínio: 
• Capacidade funcional 
• Limitação por aspectos físicos 
• Dor 
• Estado geral de saúde 
• Vitalidade 
• Aspectos sociais 
• Aspectos emocionais 
• Saúde mental 

 
Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada 

domínio: 
Domínio: 
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  
                             Variação (Score Range) 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 
estipulados na tabela abaixo.  

Domínio Pontuação das questões 
correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 
Limitação por aspectos 

físicos 
04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 
Estado geral de saúde 01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + e 
+ g + i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 
Limitação por aspectos 

emocionais 
05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + c 
+ d + f + h) 

5 25 
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Exemplos de cálculos: 
 
• Capacidade funcional: (ver tabela) 

 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 
 
Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 
                                         20 
 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 
a 100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

• Dor (ver tabela) 
- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, 

portanto somando-se as duas, teremos: 9,4 
 
- Aplicar fórmula: 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  
                                    Variação (Score Range) 
 
Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 
           10 
 

           O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, 
onde zero é o pior estado e cem é o melhor. 

          Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito 
notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo somá-las e fazer 
uma média. 

 
Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo 

utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior comparado 
há um ano.   

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver 
sido respondida em 50% dos seus itens.    
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ANEXO 5: Relatório de Resultados aos Voluntários do Estudo 
 

O presente relatório tem por finalidade descrever os resultados clínicos e 
nutricionais da sua participação no estudo “Diabetes mellitus tipo 1, doença 
celíaca e sua associação: estudo comparativo do estado nutricional, consumo 
alimentar e qualidade de vida em indivíduos com duas doenças crônicas" no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
 
Nome: V.L.I.  RGHC: 0000000A 
Estado nutricional: sobrepeso, com porcentagem superior de gordura 
corporal e área de gordura visceral.  
 
Exames laboratoriais: todos os resultados estão dentro dos padrões de 
normalidade, exceto pelo controle glicêmico representado pela dosagem de 
hemoglobina glicada de 8,6% (valor de referência para portadores de diabetes, 
com bom controle glicêmico, menor ou igual a 7%). 
 
Saúde óssea: a densidade mineral óssea está dentro da faixa esperada para a 
idade. 
 
Consumo alimentar: sua alimentação habitual, avaliada pelo registro 
alimentar de 3 dias, mostrou  quantidade menor de calorias, gordura e fibras  
que as recomendadas para pessoas do mesmo sexo e idade; mas as 
quantidades de proteínas, carboidratos, colesterol, vitaminas (A, D e B12 ) e 
minerais (cobre, ferro, potássio e cálcio) foram adequadas. 
 
Qualidade de vida: avaliada pelo questionário de qualidade de vida, no qual 
consideramos que o valor 0 (zero)  corresponde ao pior e 100 (cem) ao melhor 
estado de saúde. A seguir são apresentados suas pontuações nos diversos 
domínios avaliados neste questionário: 
Capacidade funcional: 70 
Limitação por aspectos físicos: 100 
Dor: 84 
Estado geral da saúde: 62 
Vitalidade: 50 
Aspectos sociais: 100 
Limitação por aspectos emocionais: 100 
Saúde mental: 100 
 
Agradecemos sua disponibilidade em participar desta pesquisa e estamos a 
disposição para agendarmos uma consulta para esclarecimento das possíveis 
duvidas referentes a este relatório, bem como para reorientação nutricional 
para adequação alimentar visando controle glicêmico e normalização do peso 
corpóreo.  
 
Atenciosamente, 
 

Nutricionista Joyce Gouveia 
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