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"De tudo ficam três coisas: 
a certeza de que estamos começando, 
a certeza de que é preciso continuar 

e a certeza de que podemos ser 
interrompidos antes de terminar. 

Mas, façamos da interrupção um novo caminho, 
da queda, um passo de dança, 

do medo, uma escada, 
do sonho, uma ponte, 

da procura, um encontro." 

 Fernando Sabino 





 

 

XIX  

RESUMO 

SALES, C.H. Avaliação do status de magnésio em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. 

2008. 180f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

Foi desenvolvido um estudo observacional de corte transversal, com o objetivo de avaliar 

o status em Mg de pacientes com diabetes mellitus tipo 2. A amostra foi composta por 

51 indivíduos de ambos os gêneros, com idade média de 53,6 ± 10,5 anos, os quais foram 

selecionados no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) – Natal/RN. O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do HUOL 

e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Os pacientes foram submetidos à 

avaliação antropométrica, dietética, do controle glicêmico, função renal, perfil lipídico, 

Mg plasmático, eritrocitário, urinário e dietético. Foi observada ingestão adequada de 

macronutrientes, contudo baixo consumo dietético de Mg e de fibras. Identificou-se, 

ainda, controle glicêmico e perfil lipídico insatisfatórios e função renal sem alterações 

significativas. Quanto ao status de Mg, 70,6 % da amostra apresentaram algum dos 

parâmetros bioquímicos relativos a este mineral abaixo dos valores de referência, sendo 

estes menores nos indivíduos que tinham mais complicações metabólicas e presença de 

microalbuminúria. Foram observadas correlações inversas entre o Mg plasmático com a 

glicemia de jejum (r = -0,281, p = 0,046) e a pós-prandial (r = -0,322, p = 0,021), e 

correlações positivas entre o Mg urinário com a glicemia de jejum (r = 0,291, p = 0,038), a 

circunferência abdominal (r = 0,288, p = 0,041) e o IMC (r = 0,282, p = 0,045). Deste 

modo, foram diagnosticadas alterações no status de Mg, as quais foram mais evidentes 

nos pacientes que tinham mais complicações, demonstrando a associação dos fatores 

relacionados com essa doença e o Mg. 

Palavras-chave: magnésio, diabetes mellitus tipo 2, micronutriente, avaliação nutricional 
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ABSTRACT 

SALES, C.H. Assessment of magnesium status in patients with type 2 diabetes mellitus. 

2008. 180f. Dissertation (Master´s Degree in Food Science) – Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2008. 

A cross-sectional study was carried out to evaluate Mg status in patients with type 2 

diabetes mellitus. The sample comprehended 51 individuals, both male and female, aged 

53.6 ± 10.5 years, selected from the Endocrinology Clinic of the University Hospital 

Onofre Lopes (HUOL) in Natal/RN, Brazil. The project was approved by the Commission 

on Ethics in Research of the HUOL and Faculty of Pharmaceutical Sciences of the 

University of São Paulo. The patients were assessed concerning anthropometry, diet, 

blood-glucose control, kidney functioning and lipid profile, besides plasma, erythrocyte, 

urinary and dietary Mg. An adequate intake of macronutrients and a low consumption of 

dietary Mg and fibers were observed. Unsatisfactory blood-glucose control and lipid 

profiles, besides kidney functioning without significant alterations, were also observed. 

Concerning Mg status, 70.6% of the sample presented biochemical parameters for this 

mineral below the reference values, and such parameters were lower in individuals with 

more extensive metabolic complications and microalbuminury. Inverse correlations 

between plasma Mg with fasting (r = -0,281, p = 0,046) and postprandial plasma glucose 

(r = -0,322, p = 0,021), and a positive correlation between urinary Mg with fasting plasma 

glucose (r = 0,291, p = 0,038), waist circumference (r = 0,288, p = 0,041) and body weight 

index (r = 0,282, p = 0,045) were observed. Therefore, alterations in Mg status were 

detected in the studied population. Such alterations were more evident in patients with 

more extensive complications, thus demonstrating the association of factors related to 

this disease and Mg. 

Key words: magnesium, type 2 diabetes mellitus, micronutrient, nutritional assessment 
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27 INTRODUÇÃO 

1 INTRODUÇÃO 

O diabetes mellitus (DM) vem despontando como uma epidemia de graves 

proporções em nível mundial, surgindo precocemente em todas as fases da vida do ser 

humano. Embora controlável, acomete populações em todos os estágios de 

desenvolvimento socioeconômico, comprometendo sua qualidade de vida e 

aumentando os gastos com a saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES - SBD, 2007; 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION
1 - ADA, 2008b). 

Muitas das conseqüências metabólicas, clínicas e sociais do diabetes, 

especificamente o do tipo 2, que freqüentemente está associado à obesidade, são fruto 

de mudanças no estilo de vida e, por extensão, de suas dietas, frente à globalização, e 

constituem um forte impacto no estado nutricional dos indivíduos (SARTORELLI e 

FRANCO, 2003). 

Dentre as alterações dietéticas que ocorrem em virtude das mudanças nos 

hábitos alimentares da população, destaca-se o maior consumo de alimentos 

industrializados (BARRETO e CYRILLO, 2001), concomitante ao aumento da ingestão de 

açúcares e gorduras saturadas, com contraditória redução do consumo de fibras 

(MONTEIRO, MONDINI e COSTA, 2000; de ABREU e TORRES, 2003; LEVY-COSTA et al, 2005), 

destacando-se, ainda, a redução da ingestão dos micronutrientes, dentre os quais o 

magnésio (Mg) (KAO et al, 1999; HUMPRIES, KUSHNER e FALKNER, 1999; MEYER et al, 2000; 

LOPEZ-RIADURA et al, 2004; SALES e PEDROSA, 2006; MAYER-DAVIS et al, 2006). Este 

mineral é co-fator de mais de 300 reações enzimáticas essenciais, incluindo várias 

reações do metabolismo dos carboidratos (TAKAYA, HIGASHINO E KOBAYASHI, 2004). 

Pesquisas têm demonstrado que o aumento da ingestão de alimentos fontes de 

Mg reduzem o risco de surgimento e progressão do diabetes e suas complicações, 
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sugerindo que o Mg pode ter impacto positivo sobre o DM (HUMPHRIES, KUSHNER e 

FALKNER, 1999; MCKEOWN et al, 2002; SONG et al, 2004; HODGE et al, 2004; LOPEZ-

RIADURA et al, 2004; van DAM et al, 2006; SCHULZE et al, 2007) e que pacientes com DM2 

apresentam ingestão de Mg menores do que as recomendações (MAYER-DAVIS et al, 

2006; PITT et al, 2007). 

A hiperglicemia e as doenças relacionadas à utilização da insulina favorecem a 

depleção de Mg. A baixa ingestão deste mineral e o aumento das perdas urinárias 

também são referidos como fatores para a redução do Mg, principalmente diante de 

insuficiência renal (PAOLISSO e RAVUSSIN, 1995; SWAMINATHAN, 2003). 

Estudos epidemiológicos e multicêntricos têm registrado alta prevalência de 

hipomagnesemia associada à baixa ingestão de Mg, sugerindo a hipomagnesemia como 

um dos fatores que contribuem para o surgimento do pré-diabetes (estágio na qual os 

níveis de glicose estão acima do preconizado como normal, contudo não tão altos para 

definir o diagnóstico do DM)  e do diabetes mellitus tipo 2 (DM2), bem como para a piora 

do controle metabólico e a maior predisposição para o início e a progressão de co-

morbidades associadas ao DM2 (MA et al, 1995; MEYER et al, 2000; LOPEZ-RIADURA et al, 

2004; BARBAGALLO e DOMINGUEZ, 2007). 

A exposição crônica das células ou componentes celulares a altas concentrações 

de glicose resulta em danos celulares irreversíveis e predispõe ao surgimento das 

complicações crônicas do diabetes, as quais também são associadas à hipomagnesemia. 

Dentre as principais complicações crônicas relacionadas à depleção de Mg, têm-

se a hipertensão arterial sistêmica (DOMINGUEZ et al, 1998; WELLS, AGRAWAL e 

ANDERSON, 2004), a aterosclerose, as doenças cardiovasculares (MA et al, 1995, KAO et 

al, 1999) e, ainda, os fatores que podem levar a essas complicações crônicas, como as 
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dislipidemias (DJURHUUS et al, 1999, GUERRERO-ROMERO e RODRÍGUEZ-MORÁN, 2000; 

CORICA  et al, 2006). 

Além do diabetes, a idade também é considerada um fator que predispõe à 

redução da concentração de Mg tecidual (CORICA et al, 1997); contudo, os estudos são 

controversos, apresentando dados em que a concentração de Mg aumenta a medida que 

a idade aumenta (RANDELL et al, 2008) e dados que a idade não influi na concentração de 

Mg (HUNT e JOHNSON, 2006). 

Considerando o exposto, desenvolveu-se um estudo observacional de corte 

transversal para avaliar o Mg em indivíduos que apresentam DM2 e suas co-morbidades, 

especialmente as relacionadas a fatores de risco cardiovascular, no propósito de auxiliar 

no estabelecimento de condutas clínicas e nutricionais para a prevenção e tratamento 

destes indivíduos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Diabetes mellitus 

Com média mundial de casos estimada, no ano de 2000, de 171 milhões de 

indivíduos e estimativa de aumento para 366 milhões em 2030, o DM é uma das mais 

freqüentes e complexas doenças crônicas no mundo, tendo atingido prevalência e 

incidência tão altas, que já é considerada uma pandemia (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION
7 – WHO e INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION

8 – IDF, 2006; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE – MS, 2007). 

 Resultado do envelhecimento, e principalmente do estilo de vida atual da 

população, caracterizado por hábitos alimentares inadequados e sedentarismo, o DM e 

suas conseqüências demandam alto custo econômico e social, sendo responsável pelo 

total de quatro milhões de mortes por ano no mundo (WHO e IDF, 2006; MS, 2007). 

De acordo com o último censo de diabetes realizado no Brasil (1986 – 1989), 

estimou-se que sua prevalência estava em torno de 6 a 8 % na população adulta (SBD, 

2007), o que corresponde ainda aos percentuais apresentados pela IDF (Figura 1), que 

sinalizam que 5,7 milhões de pessoas têm DM no Brasil (IDF, 2008). 

 

Figura 1 - Prevalência estimada de diabetes na população mundial no ano de 2007 
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 Federação Internacional de Diabetes 
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Em estudo mais recente desenvolvido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo 

(SP), entre setembro de 1996 e novembro de 1997, foi demonstrada prevalência 

superior (12,1 %) a que ainda é mencionada como sendo a atual no Brasil  (∼7 %) 

(TORQUATO et al, 2003). No Estudo de Seguimento da Comunidade Nipo-Brasileira de 

Bauru (SP) foram demonstradas prevalências de DM2 superiores a estas, 22,6 %, no ano 

de 1993, e 36,2 %, no ano 2000 (GIMENO et al, 2002), o que sinaliza mudança no 

panorama atual, pelo menos em algumas regiões brasileiras, sobretudo em grupos 

populacionais específicos. 

Em Natal, no Rio Grande do Norte (RN), segundo dados da pesquisa de Vigilância 

de Doenças por Inquérito Telefônico – VIGITEL Brasil 2006, estima-se que essa 

prevalência é de 4,5 % na população total local (aproximadamente 34.840 diabéticos), 

abarcando 2,9 % da população do gênero masculino e 5,9 % do feminino (MS, 2007). 

Esses percentuais tornam-se mais preocupantes quando se sabe que boa parte 

dos indivíduos acometidos por essa doença desconhece que a possuem. Assim, a falta de 

monitoramento adequado pode culminar no surgimento mais precoce da doença 

cardiovascular, da insuficiência renal crônica, bem como levar à cegueira e à necessidade 

de amputações de membros inferiores (SBD, 2007). 

No Brasil, segundo projeções da IDF (2008), caso não sejam tomadas medidas 

eficazes, é esperado que em 2025 a prevalência de diabetes aumente para 10 – 14 %, o 

que corresponderá a cerca de 10,7 milhões de pessoas.  

O DM é uma síndrome metabólica de etiologia múltipla, caracterizada por 

hiperglicemia advinda de defeitos na secreção da insulina e/ou ação deste hormônio 

(SBD, 2007; ADA, 2008b). De acordo com a SBD (2007) e a ADA (2008b), esta doença é 

classificada como: 
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 Diabetes mellitus tipo 1: em que se observa destruição das células β 

pancreáticas, geralmente conduzindo à deficiência absoluta de insulina, que 

pode ser de natureza auto-imune ou idiopática. 

 Diabetes mellitus tipo 2: resultado da progressão de defeitos na ação e secreção 

da insulina, o qual varia de predominância de resistência insulínica com relativa 

deficiência de insulina, para defeito predominantemente secretório da insulina 

associado à resistência insulínica. Este tipo soma 90 – 95 % dos casos de DM. 

Nos pacientes magros, o defeito predominante parece ser a diminuição da 

secreção de insulina, enquanto nos obesos a resistência insulínica e o 

hiperinsulinismo compensatório parecem dominar. 

 Diabetes mellitus gestacional: distúrbio clínico comum que afeta a gravidez, 

caracterizado por intolerância à glicose, a qual tem início ou primeiro 

reconhecimento durante a fase gravídica, podendo as mulheres retornar à 

tolerância normal à glicose após o parto ou serem reclassificadas com DM2 ou 

com pré-diabetes, pela concentração de glicose de jejum alterada ou tolerância 

à glicose diminuída. 

 Outros tipos específicos de diabetes: conseqüência de vários fatores 

iatrogênicos, endocrinológicos e muitos outros defeitos genéticos específicos da 

função das células β  pancreáticas ou ação da insulina. 

Para diagnosticar o DM, atualmente, são aceitos três critérios (Tabela 1). Vale 

salientar que, para o diagnóstico desta síndrome, a avaliação da glicemia de jejum 

sempre deve ser confirmada pela repetição do teste em outro dia, a menos que haja 

hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda e/ou sinais e sintomas 

característicos de DM (SBD, 2007; ADA, 2008a). 
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Tabela 1 - Critérios para o diagnóstico do DM 

CATEGORIA 
GLICEMIA DE 

JEJUM
a
 

GLICEMIA DE 2 h PÓS-
SOBRECARGA DE 75 g DE GLICOSE 

CASUAL
b
 

glicemia normal < 100 mg/dL < 140 mg/dL - 

glicemia de jejum 
alterada (pré-diabetes) 

100 – 125 mg/dL  - - 

tolerância à glicose 
diminuída (pré-diabetes) 

- 140 – 199 mg/dL - 

diabetes mellitus ≥ 126 mg/dL ≥ 200 mg/dL 
≥ 200 mg/dL com 

sintomas clássicos
c
 

FONTE: SBD, 2007; ADA, 2008a; WHO e IDF, 2008. 
a
 não ingestão calórica por no mínimo 8 h e não mais que 14 h 

b
 realizada a qualquer hora do dia, sem ater-se a horários de ingestão alimentar 

c
 poliúria, polidipsia e perda de peso não explicada  

É importante ressaltar que, concomitante ao surgimento e à progressão do DM, 

tanto fatores bioquímicos quanto dietéticos comumente estão atrelados; quando estes 

se encontram alterados e são controlados, ou contornados, podem exercer papel 

fundamental de coadjuvantes no tratamento do DM (ADA, 2008a; 2008c). 

2.2 Magnésio: funções e metabolismo 

O Mg é o quarto cátion mais abundante do organismo e o segundo componente 

predominante no meio intracelular, sendo secundário apenas ao potássio (K) em termos 

de concentração celular. Este íon é um importante regulador dos processos celulares, co-

fator enzimático de mais de 300 reações metabólicas essenciais (ELIN, 1987; NORONHA e 

MATUSCHAK, 2002; WELLS, 2008). 

É necessário em reações redox e, principalmente, nas reações envolvidas no 

metabolismo energético, especificamente nas que transferem fosfato, quando o Mg é 

indispensável para ativação enzimática, e como parte de algumas enzimas, como, por 

exemplo, a enolase, envolvida no metabolismo dos carboidratos (TAKAYA, HIGASHINO e 

KOBAYASHI, 2004, NELSON e COX, 2008) – Figura 2. 
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Figura 2 – Glicólise, gliconeogênese e ciclo do ácido tricarboxílico 

Pode-se dizer que o Mg2+ e o seu complexo MgATP2- são os principais 

“combustíveis” da vida e, junto a outros complexos fosforilantes ligados ao Mg, são 

essenciais para a síntese de constituintes teciduais, de transportadores de prótons e 

elétrons, no crescimento, na termogênese, na manutenção do sistema imune e 

hormonal, bem como imprescindível em reações catalizadas por quinases (FOOD AND 

NUTRITION BOARD
9 – FNB e INSTITUTE OF MEDICINE

10 – IOM, 1997; SWAMINATHAN, 2003).  

Este mineral se encontra amplamente distribuído no organismo, existindo em 

uma pessoa adulta aproximadamente 21 a 28 g (∼ 1 mol), dos quais quase metade 
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encontra-se no músculo e tecido liso e um pouco mais da metade nos ossos, ficando 

apenas 1 % presente no sangue (MA et al, 1995; SARIS et al, 2000). 

No soro, cerca de um terço do Mg está ligado a proteínas (25 % a albumina e     

8 % a globulinas) e dois terços do que é ultra filtrável, em torno de 80 %, encontram-se 

na forma livre ou ionizada (55 % do Mg total plasmático). O restante (20 %) é 

complexado a fosfatos, citratos e outros compostos. Nos eritrócitos, o Mg encontra-se 

oito vezes mais ligado aos reticulócitos do que às células maduras (ELIN, 1987; 

SCHLINGMANN, KONRAD e SEYBERTH, 2004). 

A homeostasia do indivíduo em relação a um mineral depende das quantidades 

ingeridas, da eficiência da absorção e da excreção intestinal e renal, além de outros 

fatores envolvidos com o elemento. A absorção do Mg ocorre ao longo de todo o trato 

intestinal, principalmente no íleo, por duas vias diferentes: transporte ativo saturável e 

transporte passivo paracelular não saturável (SARIS et al, 2000; SCHLINGMANN, KONRAD e 

SEYBERTH, 2004). 

A fração de absorção deste mineral, tanto por crianças como por adultos sadios, 

é influenciada pela concentração dietética e pela presença de componentes inibidores 

ou promotores na dieta. Dentre os inibidores citam-se fibras, fitatos, oxalatos, fosfatos, 

potássio e zinco, em altas concentrações, e proteínas em concentrações menores do que 

30 g/d. Entre os promotores estão a lactose e os carboidratos, que estimulam a 

fermentação bacteriana intestinal, como, por exemplo, os frutanos (FNB e IOM, 1997; 

SWAMINATHAN, 2003). 

O rim é o principal órgão excretor envolvido na homeostasia do Mg. Diante de 

baixa ingestão oral deste micronutriente, os rins são capazes de reduzir a excreção diária 

do mesmo (VALK, 1999; SARIS et al, 2000). 
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A reabsorção deste íon se dá principalmente no túbulo proximal, na parte mais 

larga ascendente da alça de Henle (Figura 3), por um mecanismo de transporte 

paracelular lúmen-positivo gerado pela reabsorção do cloreto de sódio (NaCl), e no 

túbulo distal, no qual é reabsorvido ativamente via um mecanismo trans-celular 

envolvendo provavelmente um canal íon seletivo de Mg, mediado pela troca de sódio. 

Vale salientar que a sua reabsorção no túbulo proximal depende da sua concentração 

luminal e é secundária à reabsorção de sódio e água (SARIS et al, 2000; SCHLINGMANN, 

KONRAD e SEYBERTH, 2004). 

 

Figura 3 - Diferentes segmentos do néfron envolvidos na reabsorção do Mg 

néfron 

rim
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Além do trato gastrointestinal e dos rins, o tecido ósseo também está envolvido 

na regulação da disponibilidade celular do Mg, bem como a vitamina D, os hormônios 

paratormônio (PTH), calcitonina, glucagon, hormônio antidiurético, aldosterona e 

esteróides sexuais, os quais influenciam direta ou indiretamente sob a regulação 

homeostática do Mg (PAOLISSO e BARBAGALLO, 1997; SARIS et al, 2000; TOPF e MURRAY, 

2003).  

Dentre os hormônios citados, ênfase deve ser dada à insulina, considerada o 

principal envolvido com o Mg. Relata-se que este mineral exerce efeitos diretos sobre a 

insulina, modulando sua síntese e sua ação periférica, e que esta também influi, em nível 

de membrana, nas trocas deste mineral entre os compartimentos extra e intracelular, 

modulando a concentração do Mg (PAOLISSO e BARBAGALLO, 1997; BARBAGALLO et 

al,2003; WELLS, 2008) – Figura 4. 

 

Figura 4 - Liberação da insulina pelas células β pancreáticas 

FONTE: Adaptado de Nelson e Cox (2008) 
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2.3 Deficiência de magnésio e hipomagnesemia 

Os termos deficiência de Mg e hipomagnesemia são corriqueiramente utilizados 

como sinônimos. Contudo, a deficiência de Mg  pode estar presente diante de 

concentrações normais de Mg sérico, as quais comumente são mantidas às custas de 

mobilização de outros compartimentos. O termo hipomagnesemia refere-se a baixas 

concentrações séricas de Mg (SWAMINATHAN, 2003; PHAM et al, 2007). 

A deficiência deste mineral é comum, especialmente em pacientes críticos, e 

freqüentemente é assintomática (TONG e RUDE, 2005). De acordo com Aranda, Planells e 

Llopis (2000), os resultados apresentados no 5
th

 European Magnesium Congress
11, em 

Viena, 1995, apontaram a incidência de déficit de Mg na população européia, avaliado 

principalmente no soro, a qual continua sendo demonstrada em estudos desenvolvidos 

na Europa (WÄLTI et al, 2003a; MATAIX et al, 2006). 

Usualmente a hipomagnesemia é decorrente de distúrbios na absorção 

intestinal e/ou no aumento da excreção renal, além de outros fatores – Figura 5 (TOPF e 

MURRAY, 2003; TONG e RUDE, 2005).  

O diagnóstico da deficiência de Mg apenas através da avaliação clínica é 

complicado, uma vez que os sinais e os sintomas se confundem com outras alterações 

que comumente ocorrem concomitantemente à deficiência de Mg (AGUS, 1999; TOPF e 

MURRAY, 2003). 

A avaliação do status de Mg rotineiramente é feita pela determinação do 

mineral no soro, cuja concentração normal não varia entre homens e mulheres. Não 

obstante, o soro é um compartimento que nem sempre reflete o estado global do 

metabolismo do Mg, nem a sua disponibilidade intracelular. Estudos sugerem que o Mg 

ionizado no plasma pode ser um indicador melhor do que a concentração de Mg total no 
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soro ou no plasma em certas circunstâncias (PAOLISSO e BARBAGALLO, 1997; FNB e IOM, 

1997; VALK, 1999; SARIS et al, 2000; ARANDA, PLANELLS e LLOPIS, 2000). 

Figura 5 - Etiologia da hipomagnesemia 

A média da concentração sérica de Mg em adultos é de aproximadamente    

0,85 mmol/L, com um intervalo de referência de 0,75 – 1,05 mmol/L. Concentrações de 

Mg total no soro inferiores a 0,75 mmol/L já podem caracterizar estado de 

hipomagnesemia, que, neste estágio, pode ser assintomático. Os sinais e sintomas da 

hipomagnesemia comumente surgem quando são atingidas concentrações menores do 

que 0,50 mmol/L (ELIN, 1987; TONG e RUDE, 2005) – Figura 6. 

Além dos sinais e sintomas de deficiência apresentados na Figura 6, outros 

pesquisadores descrevem ainda anorexia, náusea, vômito, fraqueza, letargia, tremores, 

parestesia, sinais de Chvostek e de Trousseau. Na deficiência grave de Mg: cãibras 

musculares, ataxia, nistagmos, mudanças de humor, ansiedade, nervosismo, insônia, 
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períodos de redução da atenção, confusão mental, apatia, depressão, alucinações, 

delírio e eventos psicóticos (WESTER, 1987; SARIS et al, 2000; NORONHA e MATUSCHAK, 

2002). 

 

Figura 6 - Escala de avaliação do status de Mg pela concentração de Mg sérico total e 
possíveis sinais e sintomas associados 

A avaliação do status de Mg pode ser complementada pela determinação deste 

mineral em células sangüíneas (eritrócitos, monócitos, leucócitos), no músculo 

esquelético e na urina de 24 h, a qual normalmente é associada à ingestão de Mg (FNB e 

IOM, 1997; VALK, 1999; SARIS et al, 2000). Concentrações urinárias inferiores a 10 % do 

total de Mg ingerido, ou uma excreção menor do que 0,5 mmol/d, indicam deficiência 

deste íon (SWAMINATHAN, 2003). 

De acordo com Tietz (1995), os valores de referência para o Mg no eritrócito e 

na urina de 24 h são de 1,65 a 2,65 mmol/L e de 3,0 a 5,0 mmol/d, respectivamente. 

Swaminathan (2003) assinala ainda que, na presença de hipomagnesemia, a excreção de 

Mg maior do que 1 mmol/d pode indicar insuficiência renal. 
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2.4 Magnésio x diabetes mellitus 

 A hipomagnesemia ocorre em 13,5 – 47,7 % dos pacientes com DM2. Foi 

primeiramente descrita em diabéticos em 1952 por Stutzman e Amatuzio, sendo mais 

comum naqueles que possuem controle metabólico inadequado. É importante destacar 

que alguns diabéticos normomagnesêmicos podem ter deficiência de Mg intracelular 

(MIKHAIL e EHSANIPOOR, 1999; PHAM et al, 2007; SENKOTTAIYAN, 2008). 

Tanto o surgimento do DM2 como a hipomagnesemia são multifatoriais; não 

obstante, a deficiência de Mg freqüentemente não é identificada, tampouco tratada. 

Alguns autores ressalvam que baixas concentrações de Mg sérico são relacionadas com a 

presença de comorbidades associadas ao DM e com todas as causas de mortalidade 

entre os que possuem essa síndrome  (VALK et al, 1999; PHAM et al, 2007; SENKOTTAIYAN, 

2008). 

Os mecanismos responsáveis pela deficiência de Mg em pacientes com 

diabetes, bem como o impacto desta deficiência no desenvolvimento deste, na 

resistência insulínica e nas complicações crônicas do DM2 ainda são controversos. É 

possível que a hipomagnesemia esteja associada com o estado diabético simplesmente 

como um epifenômeno (HUMPHRIES, KUSHNER e FALKNER, 1999; MIKHAIL e EHSANIPOOR, 

1999). 

No entanto, a aumentada excreção urinária de Mg, especialmente em pacientes 

com controle metabólico deficiente, ou a baixa ingestão deste micronutriente, ou, ainda, 

a absorção prejudicada desencadeada por outro fator, podem ter papel significante na 

etiologia da deficiência de Mg em diabéticos (MIKHAIL e EHSANIPOOR, 1999; REIS, 

VELLOSO e REYES, 2002; WÄLTI et al, 2003b). 

Em um estudo desenvolvido por Takita et al (2004), em que foram examinadas 

as concentrações dos elementos traço em cada órgão de um modelo de ratos diabéticos 
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do tipo 2 espontâneo sem obesidade (ratos Goto-Kakizaki – GK), os ensaios de Mg 

mostraram diferenças entre os dois tipos de ratos (controles e diabéticos), 

demonstrando que o grupo de ratos GK diabético excreta 1,5 vezes mais Mg através da 

urina do que os controles. Esses autores ainda demonstraram que o conteúdo de Mg 

encontra-se elevado no pâncreas, em contraste com pulmões, rins, testículos e 

adipócitos, sugerindo alterações no equilíbrio mineral, até mesmo na fase inicial do 

diabetes. 

Fatores hormonais vários podem estar envolvidos na relação Mg x DM. Aponta-

se que o Mg parece ser um segundo mensageiro da insulina e, perante o quadro de 

resistência insulínica, é conhecido que a hiperinsulinemia pode induzir a mudanças entre 

os compartimentos extra e intracelular. Diante dessas alterações, a resistência insulínica 

poderia ser um fator para a depleção de Mg extracelular (PAOLISSO e BARBAGALLO, 1997; 

DURLACH et al, 1993). 

Havendo deficiência de Mg intracelular (Mg2+
i), a qual comumente ocorre em 

associação ao aumento do Ca intracelular (Ca2+
i), há maior ativação da proteína quinase 

C (PKC), essencial na regulação do receptor de insulina (IRS), cujo aumento compromete 

a função da tirosina quinase, e, como conseqüência, induz à resistência insulínica. Este 

mecanismo de regulação (inibição da tirosina quinase) é similar ao desempenhado pelo 

gene da membrana glicoprotéica PC-1, o qual é apontado como um potencial causador 

de resistência insulínica (TAKAYA, HIGASHINO E KOBAYASHI, 2004). 

Mecanismos relacionados ao metabolismo da glicose, além do da insulina, 

também são sugeridos como relacionados à concentração do Mg2+
i. Em presença de 

alterações deste íon pode-se verificar diminuição da utilização da glicose celular e, por 

conseguinte, maior predisposição à resistência periférica à insulina, desencadeada por 

um mecanismo pós-receptor (TAKAYA, HIGASHINO e KOBAYASHI, 2004). 
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Ativados a tirosina quinase e os IRS (Figura 7), ocorre quebra no caminho da 

fosfatidil inositol-3 quinase (PI-3K) com sua cascata de quinases que ativam o mTOR, o 

qual fosforila duas proteínas que controlam diretamente a iniciação da síntese de 

proteínas e atuam sobre os transportadores de membrana de glicose (GLUT). É 

importante salientar que a atividade do mTOR é dependente do nível de ATP na célula, o 

qual é utilizado à medida que há estimulação celular. Essa dependência é da ordem de 

duas vezes mais do que as outras quinases e, conseqüentemente, requer mais Mg2+, por 

necessitar de mais MgATP2- para poder fosforilar (RUBIN, 2005). 

 

Figura 7 - Processo inicial pós-ativação da insulina em seu receptor nos tecidos periféricos 

Barbagallo et al (1998) relataram estudos que confirmaram a relação do Mg na 

resistência à sensibilidade da insulina. A resistência insulínica em pacientes com DM2 

prejudicou tanto a habilidade da insulina em estimular o Mg, como a captação da glicose. 

É exposto ainda que a hiperglicemia por si, independente da insulina ou outras respostas 

in vivo à ingestão de glicose oral, induz a mudanças iônicas celulares nos valores do Ca e 

Mg livres citosólicos, em eritrócitos humanos (RESNICK et al, 1993). 

FONTE: Adaptado de Nelson e Cox (2008) 
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Além dos mecanismos apontados, Takaya, Higashino e Kobayashi (2004) 

comentam que as glitazonas, também denominadas de tiazolidinedionas, drogas 

sensibilizadoras de insulina que agem através da regulação da expressão gênica dos 

GLUT 1 e 4, por meio da estimulação direta do receptor ativado por proliferador de 

peroxissomos do tipo gama (PPAR-γ), aumentam a concentração do Mg2+
i e ativam a 

glicólise, podendo desempenhar papel de finalizador do estado de resistência insulínica, 

característico em pacientes com DM2. 

Apesar desse potencial efeito benéfico, é importante atentar para os efeitos 

adversos que essas drogas hipoglicemiantes podem causar aos pacientes que fazem uso 

das mesmas, como insuficiência cardíaca, edema, anemia, ponderando o seu uso de 

acordo com as condições do paciente (SBD, 2006). 

2.4.1 Magnésio e complicações crônicas do diabetes 

As complicações crônicas do diabetes são desenvolvidas quando células, ou 

componentes celulares, são muito expostos a concentrações elevadas de glicose, 

podendo resultar em glicotoxicidade periférica e nas células β, as quais causam 

mudanças irreversíveis que culminam em dano celular (SBD, 2007). 

Essas alterações podem desencadear complicações macrovasculares, também 

denominadas de macroangiopáticas, que atingem os grandes e médios vasos e podem 

levar ao surgimento de doenças cardiovasculares e coronarianas; e microvasculares ou 

microangiopáticas, as quais atingem os pequenos vasos e podem resultar em neuropatia 

diabética e sensitiva distal, retinopatia diabética e nefropatia diabética (WHO e IDF, 

2006). 

Pesquisadores têm relatado a possibilidade de associação do Mg com 

complicações crônicas do DM. Essas, por um lado, podem ser potencializadas na 



 

 

46 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

presença de hipomagnesemia; por outro, os danos causados pelo estado metabólico 

descompensado do diabetes podem estimular a hipomagnesemia (MA et al, 1995; 

DOMINGUEZ et al, 1998; CORSONELO et al, 2000; GUERRERO-ROMERO e RODRÍGUEZ-

MORÁN, 2000; DJURHUUS, HENRIKSEN e KLITGAARD, 2002; BARBAGALLO et al, 2003; 

WELLS, AGRAWAL e ANDERSON, 2004; WELLS, 2008; RANDELL et al, 2008). 

Abou-Seif e Youssef (2004) observaram, em diabéticos do tipo 2, menores 

concentrações plasmáticas de Mg, assim como diminuição no potencial antioxidante, 

fator esse predisponente de complicações crônicas. Safi et al (2007), em um estudo caso-

controle, feito no Marrocos, também observaram menores concentrações de Mg 

plasmático, bem como eritrocitário, sendo estas concentrações de Mg inversamente 

relacionadas com o controle glicêmico avaliado pela hemoglobina glicada (HbA1c). 

Em pacientes com DM2 que apresentavam hipertensão essencial, foram 

detectados valores reduzidos de Mg livre citosólico, quando comparados a pessoas 

normotensas ou não diabéticas. Questiona-se que quanto maiores forem os distúrbios 

iônicos intracelulares de Mg, pior será a compensação metabólica, a pressão arterial 

estará mais elevada e a resistência insulínica estabelecida (DOMINGUEZ et al, 1998; 

BARBAGALLO et al, 1998, 2003; WELLS, 2008). 

Segundo Paolisso e Barbagallo (1997), a baixa disponibilidade do Mg2+
i diminui a 

atividade da tirosina quinase e aumenta a vasoconstrição mediada pelo Ca, impedindo o 

relaxamento dos músculos cardíaco e liso, bem como a utilização da glicose celular. Tais 

mecanismos contribuem para elevar a pressão sangüínea e a resistência insulínica 

periférica (Figura 8). 
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No Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study
12, foi evidenciado que as 

concentrações de Mg sérico nos participantes com doença cardiovascular (DCV) 

prevalente, hipertensão e diabetes foram significativamente menores do que naqueles 

sem estas doenças, sendo as menores concentrações encontradas nos pacientes 

diabéticos, especialmente nos que apresentavam concomitantemente diabetes e 

hipertensão (MA et al, 1995). 

Além disso, neste mesmo estudo observou-se que, nos participantes apenas 

com DCV, o Mg sérico também foi inversamente associado com a insulina e a glicose de 

jejum no soro, pressão sangüínea sistólica e hábitos de fumar (MA et al, 1995). 

Em indivíduos com DCV e fatores de risco para estas doenças, Sasaki et al (2000) 

não verificaram diferenças significativas nas concentrações de Mg sérico ionizado ao 

compará-los com controles. Por outro lado, menores concentrações foram evidenciadas 

nos participantes diabéticos e naqueles com arritmia cardíaca. Em relação ao Mg 

eritrocitário, também avaliado, foi notada maior concentração deste mineral neste 

compartimento nos hipertensos; já em relação ao Mg total sérico, nenhuma diferença 

significativa foi evidenciada em nenhum dos grupos em relação aos controles. 
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Apesar das evidências, ainda não está claro até que ponto os baixos valores de 

Mg contribuem para a resistência insulínica, ou a presença da resistência insulínica 

contribui para a depleção do Mg, ou se ambos os mecanismos ocorrem. Segundo Resnick 

et al (2001), tanto em pacientes diabéticos como em hipertensos existe um defeito 

iônico característico a ambas as doenças, que leva à depleção dos níveis de potássio 

intracelular, alterando a homeostase de Mg2+
i e Ca2+

i, o que enfatiza a natureza similar e 

coordenada da presença de alterações de fluxo de íons no DM e na hipertensão, 

sugerindo que a interpretação destas doenças requer a compreensão da interação 

dessas trocas iônicas celulares. 

Elevações nas concentrações de lipoproteínas plasmáticas também têm sido 

evidenciadas em diabéticos do tipo 2, particularmente naqueles com controle 

metabólico deficiente, sendo a deficiência de Mg posta como provável fator causal para 

as dislipidemias, bem como relacionada à patogênese da aterosclerose e do 

desenvolvimento de doenças arteriais coronarianas. Em pacientes diabéticos do tipo 2 

têm sido demonstradas correlações inversas entre as concentrações de Mg sérico e de 

triglicerídeos e diretas com o HDL-c, sendo a hipomagnesemia apontada como um fator 

lipotóxico nestes indivíduos (SOWERS e EPSTEIN, 1995; GUERRERO-ROMERO e RODRÍGUEZ-

MORÁN, 2000; WELLS, 2008, RANDELL et al, 2008). 

Além dos pontos abordados, outros fatores que comumente também estão 

associados à gênese do DM2 têm sido relacionados com o Mg. Correlações inversas 

entre a obesidade central e as concentrações de Mg sérico têm sido evidenciadas 

(CORICA et al, 2006; HE et al, 2006). 

Significante diminuição das concentrações do Mg ionizado sérico também tem 

sido percebida em diabéticos do tipo 2 com microalbuminúria ou proteinúria clínica, 

sendo observada ainda significativa correlação negativa entre o Mg ionizado sérico e a 
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HbA1c e triglicerídeos, em ambos os grupos, com microalbuminúria e proteinúria clínica 

(CORSONELLO et al, 2000). 

2.5 Ingestão dietética de magnésio 

O Mg é amplamente distribuído, tanto em fontes vegetais como animais, em 

diferentes concentrações. Acredita-se que uma dieta convencional forneça quantidades 

adequadas deste mineral. Cita-se como fontes alimentares deste micronutriente os 

cereais integrais, produtos lácteos, vegetais; especialmente os verde-escuros, 

leguminosas, produtos à base de soja, nozes, castanhas, café, chocolate, e, em menores 

concentrações, carnes, aves e peixes. É importante ressaltar que a água também pode 

contribuir com até 27 % do total da ingestão de Mg, especialmente em áreas nas quais a 

água é considerada pesada, ou seja, com altas concentrações de minerais (WESTER, 1987; 

FNB e IOM, 1997; SALES e PEDROSA, 2006). 

Pesquisas dietéticas têm mostrado que a ingestão média de Mg nos países 

ocidentais tem diminuído ao longo dos anos, estando freqüentemente abaixo das 

Estimated Average Requirement
13 – EAR (PAOLISSO e BARBAGALLO, 1997; LOPEZ-RIADURA 

et al, 2004; HUNT e JOHNSON, 2006). 

A ingestão dietética de referência (Dietary Reference Intake
14 – DRI) foi 

delineada a partir de dados obtidos em estudos populacionais, para indivíduos 

aparentemente saudáveis. A mesma é composta pela EAR, cuja recomendação foi obtida 

pela mediana das necessidades do nutriente para um dado grupo de mesmo gênero e 

estágio de vida, pela RDA (Recommended Dietary Allowances
15), determinada a partir da 

EAR, e considera que 97 % dos indivíduos têm suas necessidades supridas pela AI 

                                                 
13

 Recomendação Média Estimada 
14

 Ingestão Dietética de Referência 
15

 Ingestão Diária Recomendada 
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(Adequate Intake
16), que é um valor aproximado das necessidades requeridas e é 

utilizado quando não se tem dados suficientes para determinar a RDA, e pela UL 

(Tolerable Upper Intake Level
17), valor mais alto de ingestão aceitável (FNB e IOM, 1997) – 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Valores estabelecidos para as DRI de magnésio segundo estágio de vida, gênero e 
estado fisiológico 

GÊNERO/ESTADO 
FISIOLÓGICO 

ESTÁGIO DE VIDA 
EAR 

(mg/d) 
RDA 

(mg/d) 
AI 

(mg/d) 
UL

*
 

(mg/d) 

masculino e 
feminino 

0 – 6 meses - - 30 não determinado 
7 – 12 meses - - 75 não determinado 

1 – 3 anos   65   80 -   65 
4 – 8 anos 110 130 - 110 

masculino 
9 – 13 anos 

200 240 - 350 
feminino 200 240 - 350 

masculino 
14 – 18 anos 

340 410 - 350 
feminino 300 360 - 350 

masculino 
19 – 30 anos 

330 400 - 350 
feminino 255 310 - 350 

masculino 
31 – 50 anos 

350 420 - 350 
feminino 265 320 - 350 

masculino 
51 – 70 anos 

350 420 - 350 
feminino 265 320 - 350 

masculino 
> 70 anos 

350 420 - 350 
feminino 265 320 - 350 

gestantes 
14 – 18 anos 335 400 - 350 
19 – 30 anos 290 350 - 350 
31 – 50 anos 300 360 - 350 

lactantes 
14 – 18 anos 300 360 - 350 
19 – 30 anos 255 310 - 350 
31 – 50 anos 265 320 - 350 

FONTE: FNB e IOM (1997).  

* Definida considerando apenas suplementos e, no caso de crianças menores de oito anos, fórmulas infantis. 

Essas recomendações devem ser vistas com cautela, sendo dada a devida 

atenção, especialmente, para indivíduos que possuam alguma alteração ou doença 

associada. É importante ressaltar, ainda, que existem questionamentos se as 

recomendações propostas para o Mg estão de fato adequadas ou se os valores da EAR 

                                                 
16

 Ingestão Adequada 
17

 Nível de Ingestão Máximo Tolerável 
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estão superestimados para indivíduos saudáveis de ambos os gêneros (HUNT e JOHNSON, 

2006). 

2.5.1 Ingestão dietética de magnésio e diabetes 

Segundo Nadler (2004) e McCarty (2005), estudos epidemiológicos têm 

registrado relação entre a ingestão de alimentos ricos em Mg e o risco de diabetes; estes 

autores comentaram que pessoas que consomem alimentos fontes de Mg têm menos 

risco de desenvolver esta síndrome. 

Estudos epidemiológicos multicêntricos apontam correlação inversa entre a 

ingestão de Mg e o risco do surgimento do DM2. No Estudo com Mulheres Saudáveis de 

Iowa18, pesquisa prospectiva com uma coorte de mulheres pós-menopausadas, foi 

demonstrada significativa redução no risco relativo de diabetes nas mulheres com 

ingestão aumentada de grãos integrais e Mg, demonstrando o papel protetor desses 

alimentos (MEYER et al, 2000). 

Em um trabalho longitudinal, intitulado Estudo de Descendência Framingham19, 

a ingestão de grãos integrais também foi correlacionada com a redução dos fatores de 

risco metabólicos, sendo a associação inversa entre ingestão de grãos integrais e insulina 

de jejum mais evidente em pacientes com sobrepeso (MCKEOWN et al, 2002). 

Relação positiva entre a ingestão de Mg e a redução do surgimento do DM2 

também foi observada por Lopez-Riadura et al (2004), nas mulheres do Estudo de Saúde 

das Enfermeiras20 e nos homens do Estudo de Acompanhamento de Profissionais da 

                                                 
18

 The Iowa Women’s Healthy Study 
19

 The Framingham Offspring Study 
20

 Nurses’ Health Study– NHS 
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Saúde21, e por Song et al (2004), no Estudo das Mulheres da Saúde22; contudo, apenas 

nas mulheres com Índice de Massa Corporal (IMC) maior do que 25 kg/m2. 

No estudo ARIC, a ingestão dietética de Mg foi diretamente associada com HDL 

colesterol e inversamente associada com insulina de jejum, pressão sistólica e diastólica 

(MA et al, 1995), apontando efeitos positivos advindos da ingestão de alimentos ricos 

neste micronutriente e redução das chances de desenvolver DM 2 pelo aumento da 

sensibilidade à insulina. 

Esta suposição também foi suportada por Humphries, Kushner e Falkner (1999) 

em homens negros não diabéticos, que tiveram a ingestão dietética de Mg avaliada por 

recordatório de 24 h positivamente relacionada com a sensibilidade à insulina, medidos 

pelo teste de tolerância à glicose e curva glicêmica, por Kao et al (1999); contudo, apenas 

nos indivíduos brancos, não nos negros, por van Dam et al (2006), em uma coorte de 

mulheres negras americanas, e no Estudo Prospectivo Europeu de Investigação em 

Câncer e Nutrição23, avaliado por Schulze et al (2007). 

Pesquisas relativas à ingestão dietética de Mg em diabéticos do tipo 2, 

realizadas com métodos distintos, questionário de freqüência alimentar (QFA) e história 

alimentar conduzida durante sete dias, demonstraram baixa ingestão de Mg em 

pacientes com DM2 (MAYER-DAVIS et al, 2006; PITT et al, 2007). Todavia, essa observação 

não foi evidenciada em um estudo caso-controle desenvolvido na Suíça com pacientes 

com DM2, cuja ingestão dietética de Mg, avaliada por meio da história dietética, 

apresentou-se acima das recomendações, com ingestão média de 422 mg/d (WÄLTI et al, 

2002). 

                                                 
21

 Health Professional’s Follow-up Study – HPFS 
22

 Women’s Health Study 
23

 The European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition – EPIC 
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Vale salientar que a maioria dos estudos aqui apontados avaliou a ingestão 

dietética aplicando QFA – e as falhas provenientes desse método devem ser 

consideradas, apesar dos ajustes realizados por alguns. 

Por fim, podemos afirmar que a prevalência de DM2 na população é alta e que a 

doença possivelmente está associada com o status de Mg. Somado a isto, em estudos 

pontuais desenvolvidos no Brasil, constata-se alta freqüência de ingestão inadequada 

deste mineral. Assim, julgamos importante avaliar o status de Mg em diabéticos do tipo 

2, para possivelmente rever as condutas clínicas atualmente executadas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar o status em magnésio de pacientes com diabetes mellitus tipo 2. 

3.2 Objetivos específicos 

 Avaliar a ingestão dietética de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e o seu 

estado nutricional. 

 Avaliar o controle glicêmico, o perfil lipídico e a função renal dos pacientes. 

 Avaliar parâmetros de magnésio (dietético, urinário, plasmático e eritrocitário). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Protocolo experimental 

4.1.1 População de estudo 

Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, cuja amostra foi 

composta por 51 adultos e idosos de ambos os gêneros, com diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2, os quais foram recrutados no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes – HUOL, hospital de referência conveniado ao Sistema Único 

de Saúde – SUS e pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

(Anexo A). Os participantes foram selecionados no período de fevereiro a maio de 2008, 

de forma prospectiva, obedecendo ao fluxo normal de atendimento do ambulatório, que 

possui 30 pacientes/mês em média. 

O cálculo do tamanho amostral foi baseado no teste t (bicaudal) para 

amostras independentes, assumindo normalidade da distribuição da variável Mg 

plasmático (JULIOUS, 2004), sendo para este cálculo utilizados parâmetros de estudos 

prévios (CORICA et al, 1997; LIMA et al, 1998; WÄLTI et al, 2003a; FARVID et al, 2004), dada 

a ausência de parâmetros bem estabelecidos para as variâncias populacionais. O 

tamanho amostral foi definido para detecção de uma diferença de 0,075 mmol/L de Mg 

no  plasma, com 0,9070 % de poder e nível alfa de 5 %. 

4.1.2 Critérios de inclusão 

Como critérios de inclusão foram considerados: idade entre 19 e 70 anos, 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, associado ou não a dislipidemia, obesidade e 

hipertensão; ausência de distúrbios digestivos, infecciosos e/ou outra doença metabólica 
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e/ou congênita; não ser alcoolista, não possuir doença renal avançada24, não estar 

gestante ou em período de lactação e não fazer uso de suplementos vitamínico-mineral 

e/ou de medicamentos que pudessem interferir nas análises de Mg (Anexo B). Ressalva 

deve ser dada aos antidiabéticos, como a metformina, ou outros de uso crônico 

indispensáveis, como anti-hipertensivos, que não foram considerados na seleção dos 

pacientes pelo tipo de amostra a ser estudada. 

4.1.3 Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do HUOL (Anexo C) 

e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo – FCF/USP 

(Anexo D) (CAAE 0005.0.294.018-06). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Anexo E) foi elaborado de forma a contemplar todos os requisitos propostos na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS 196/96 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996). 

O TCLE foi aplicado pelo pesquisador responsável, que explicou os objetivos 

da pesquisa, antes da realização de qualquer procedimento previsto no projeto, aos 

pacientes que foram pré-selecionados pelos prontuários e pelos endocrinologistas do 

ambulatório, dentro dos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. 

4.2 Avaliações 

Foram coletadas algumas informações gerais dos pacientes através de 

questionário padrão (Anexo F) e dos prontuários. Os indivíduos foram submetidos à 

avaliação clínica e nutricional, bem como a análises de rotina de controle glicêmico, 

perfil lipídico e função renal. O status de Mg foi avaliado através da concentração deste 

mineral na urina, plasma e eritrócito e através da sua ingestão dietética (Figura 9). 

                                                 
24

 Durante a consulta aos prontuários, mulheres que apresentavam creatinina sérica maior do que 1,4 mg/dL e homens com 
concentrações maiores do que 1,5 mg/dL foram excluídos. 
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Figura 9 - Fluxo de realização das atividades inerentes ao projeto 
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Avaliação Nutricional 
 - peso 
 - altura 
 - circunferência abdominal 

- Explicado objetivos da pesquisa 

- Assinado o TCLE 

- Coletados dados clínicos e gerais do paciente 

- Realizado 1º recordatório alimentar de 24 h 

- Entregues frascos para a coleta de urina e 
fornecidas informações de como coletá-la 

- Entregue calendário com datas de coletas e retorno 

Análises Bioquímicas 
- Hemoglobina eritrocitária (LabMulti) 

- Controle glicêmico (Laboratório de Bioquímica Clínica) 

- Função renal (Laboratório de Bioquímica Clínica) 

- Perfil lipídico (Laboratório de Bioquímica Clínica) 

- Separação de plasma e eritrócitos e procedimentos para 
armazenamento da urina para análises de Mg (LabMulti) 

 

Coleta de urina 

Coleta de material biológico (quartas-feiras) 

- Coletado sangue (LIAC) 

- Recebidos os frascos com a urina coletada 

- Realizado 2º recordatório alimentar de 24 h 

 

Análises de Mg em material biológico 

(Laboratório de Nutrição, Minerais e Metabolismo) 

 

(segundas e terças-feiras) 

- Realizado 3º recordatório alimentar de 24 h 
- Entregues resultados dos exames 

- Dadas orientações nutricionais aos pacientes 

Estabelecido contato telefônico com o paciente para 
recordá-lo das coletas e esclarecer eventuais dúvidas 

Seleção do paciente – HUOL 

(quintas e sextas-feiras)

Consulta com o médico 
Cadastro dos pacientes 
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Análise estatística 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

LabMulti – Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa
LIAC – Laboratório Integrado de Análises Clínicas

Laboratório de Bioquímica Clínica

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Universidade de São Paulo 
Laboratório de Nutrição, Minerais e Metabolismo
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4.2.1 Pressão arterial sistêmica - PAS 

A PAS foi determinada durante a consulta médica, estando o paciente 

sentado, com esfigmomanômetro de coluna de mercúrio no membro superior esquerdo. 

A presença de hipertensão foi considerada de acordo com diagnóstico médico presente 

no prontuário. 

4.2.2 Parâmetros antropométricos 

4.2.2.1 Índice de massa corporal – IMC 

Para o cálculo do IMC ou Índice de Quetelet (peso/altura2) foram 

considerados os valores de peso (kg) e estatura (m), os quais foram aferidos em 

duplicata, com o auxílio de uma balança digital portátil (Plenna®, modelo MEA-03140), 

com variação de 0,1 kg e capacidade de até 150 kg, e estadiômetro portátil 

(Cardiomed®), respectivamente. 

Foi solicitado aos pacientes que ficassem descalços e retirassem adornos que 

pudessem interferir nas aferições, bem como o que tivessem em seus bolsos, e que se 

posicionassem de forma ereta e com a cabeça mantida no plano de Frankfurt (GORDON, 

CHUNLEA e ROCHE, 1988). O IMC foi classificado de acordo com a World Health 

Organization
25

 – WHO (1998) (Tabela 3).  

Tabela 3 - Classificação do estado nutricional antropométrico 

CLASSIFICAÇÃO IMC 
IMC 

(kg/m
2
) 

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL 

Mulheres ≤≤≤≤ 88 cm 

Homens ≤≤≤≤ 102 cm 

Mulheres > 88 cm 
Homens > 102 cm 

desnutrição < 18,5 - - 
eutrófico 18,5 – 24,9 

25,0 – 29,9 
- - 

sobrepeso aumentado alto 
obesidade I 30,0 – 34,9 alto muito alto 
obesidade II 35,0 – 39,9 muito alto muito alto 
obesidade III ≥ 40,0 extremamente alto extremamente alto 
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 Organização Mundial de Saúde 
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4.2.2.2 Circunferência abdominal – CA 

A CA foi mensurada em duplicata com fita métrica inextensível. A medida foi 

obtida na metade da distância entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior (Figura 10). 

Foram utilizados para classificação o padrão de referência sugerido pela National 

Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III – NCEP-ATP III26 (EXPERT PANEL 

ON DETECTION..., 2001) (Tabela 3). 

 
Figura 10 - Local de medida da circunferência abdominal 

4.2.3 Ingestão dietética 

4.2.3.1 Recordatório de 24 horas – R24h 

Foi utilizado o método de recordatório de 24 h (Anexo G) para avaliar a 

ingestão dietética, o qual foi aplicado em três momentos distintos: no dia da seleção dos 

pacientes, no dia da coleta de sangue e quando eles retornaram para receber os 

resultados das suas avaliações bioquímicas, momento em que recebiam algumas 

orientações nutricionais e eram esclarecidas eventuais dúvidas (Anexo H). 

Para facilitar a aplicação dos R24h foi elaborado um registro fotográfico de 

porções e utensílios (Anexo I) e um registro dos adoçantes disponíveis para compra 

(Anexo J), a fim de averiguar o tipo de substância ingerida. 
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 III Painel de Tratamento do Adulto – Programa de Educação Nacional de Colesterol 
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Na elaboração do registro fotográfico priorizou-se, principalmente, frutas da 

época na qual o estudo foi desenvolvido e regionais. A definição do tamanho das porções 

(pequeno, médio e grande) foi baseada nas medidas fornecidas por Araújo e Guerra 

(2000) e Pinheiro et al (2004). Os alimentos foram pesados em balança digital eletrônica, 

no Laboratório de Técnica Dietética do Departamento de Nutrição da UFRN. 

Foi considerada na avaliação dietética a média do consumo de 

macronutrientes, fibras e Mg obtida nos três R24h. A adequação da ingestão dietética foi 

baseada nas recomendações da ADA para macronutrientes (2008a; 2008c) e nas DRI para 

Mg (FNB e IOM, 1997) e fibras (IOM, 2002). 

Para avaliar a adequação da ingestão de fibras, uma vez que esta não tem 

Estimated Average Requirement – EAR definida, foi calculada a estatística Z, a partir da 

fórmula sugerida por FNB e IOM (2000) descrita a seguir. A estatística Z é comparada 

com valores tabulados (Tabela 4), para definir se o nível de confiança alcançado para a 

ingestão habitual é maior do que a AI (Adequate Intake) ou menor do que a UL (Tolerable 

Upper Intake Level). 

Z    ==== √√√√n    · ����x    ----    AI

SD
���� 

 
Onde:  n = número de dias de avaliação dietética 

 x = média de ingestão observada para um indivíduo 
 AI = ingestão adequada para o estágio de vida e gênero 
 SD = desvio padrão da ingestão obtido em estudos populacionais nos Estados Unidos (variação intrapessoal) 
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Tabela 4 - Valores selecionados de Z e o correspondente nível de confiança para concluir que 
a ingestão habitual é maior do que a AI ou menor do que a UL 

CRITÉRIO (Z) CONCLUSÃO PROBABILIDADE DE CONCLUSÃO CORRETA 

> 2,00 
> 1,65 
> 1,50 
> 1,25 
> 1,00 
> 0,85 
> 0,68 
> 0,50 

Ingestão habitual adequada 
(excessiva) 

0,98 
0,95 
0,93 
0,90 
0,85 
0,80 
0,75 
0,70 

> 0,00 
Ingestão habitual adequada 

(excessiva)/segura 0,50 

< -0,50 
< -0,85 
< -1,00 

Ingestão habitual adequada 
(excessiva) 

0,30 (0,70 de probabilidade da ingestão habitual ser segura) 
0,20 (0,80 de probabilidade da ingestão habitual ser segura) 
0,15 (0,85 de probabilidade da ingestão habitual ser segura) 

Fonte: FNB e IOM (2000) 

Já para avaliar a ingestão de Mg foi calculada a razão entre D e o desvio 

padrão de D (SD), a qual foi obtida a partir das fórmulas a seguir, também sugeridas por 

FNB e IOM (2000). Uma vez calculada a razão D/SD, pode-se definir a probabilidade de se 

obter uma conclusão correta quanto à adequação e inadequação da ingestão de Mg de 

cada indivíduo (Tabela 5). 

D ==== x −−−− EAR 

 Onde: x = média de ingestão observada para um indivíduo 
EAR = necessidade média estimada para o estágio de vida e gênero 

SD ==== �SEAR    2 ++++ 
Sintra

2

n
  

Onde: S
2

r = variância de distribuição das necessidades em um grupo ∴ (
EAR/10)

2
 

 S
2

intra = variância de ingestão intrapessoal de um nutriente 
 n = número de dias de avaliação da ingestão 
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Tabela 5 - Valores para a razão D/SD e probabilidade de conclusão correta de que a ingestão 
habitual está adequada ou inadequada 

CRITÉRIO (D/SD) CONCLUSÃO PROBABILIDADE DE CONCLUSÃO CORRETA 

> 2,00 
> 1,65 
> 1,50 
> 1,00 
> 0,50 

Ingestão habitual adequada 

0,98 
0,95 
0,93 
0,85 
0,70 

> 0,00 Ingestão habitual adequada/inadequada 0,50 

< -0,50 
< -1,00 
< -1,50 
< -1,65 
< -2,00 

Ingestão habitual inadequada 

0,70 
0,85 
0,93 
0,95 
0,98 

Fonte: FNB e IOM (2000) 

Para estimar a distribuição da ingestão alimentar habitual do grupo foram 

aplicados testes estatísticos para se obter o valor dos nutrientes ajustados pela energia e 

variação intrapessoal. 

4.2.3.2 Processamento dos dados dietéticos 

Os dados coletados foram analisados no Sistema Computadorizado On Line 

NutriQuanti® (GALANTE e COLLI, 2007) e o banco de dados gerado no programa foi 

confrontado com as informações originais coletadas (R24h), atividade realizada por um 

nutricionista não ligado ao estudo. 

Para os alimentos/preparações e nutrientes de interesse não encontrados no 

programa foi solicitada a inserção dos mesmos. Em alguns casos, as informações 

nutricionais da preparação foram enviadas após a elaboração da ficha técnica no 

Laboratório de Técnica Dietética do Departamento de Nutrição da UFRN, sendo o cálculo 

nutricional realizado com o auxílio de Tabelas de Composição de Alimentos (PHILIPPI, 

2002; TABELA BRASILEIRA DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS – TACO, 2006). 
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4.2.4 Procedimentos laboratoriais 

4.2.4.1 Lavagem de material 

O material foi lavado de acordo com as normas estabelecidas pelo Instituto 

Adolfo Lutz (1985), sendo desmineralizados, a vidraria e os plásticos utilizados para 

análise de minerais, com ácido nítrico a 30 %, por no mínimo 12 h, e enxaguados 10 

vezes com água desionizada e/ou ultrapura (Milli-Q®). 

4.2.4.2 Reagentes e soluções 

A água utilizada para preparar as soluções e diluir as amostras foi a 

desionizada e/ou a ultrapura. Foram utilizados nas análises reagentes com grau de 

pureza analítica (PA). 

4.2.4.3 Material biológico 

4.2.4.3.1 Sangue 

Foi coletada no período da manhã, após jejum de 12 a 14 horas, uma alíquota 

de aproximadamente 18 mL de sangue, utilizando-se seringas plásticas e agulhas de inox 

estéreis e descartáveis. As amostras foram distribuídas em tubos com e sem 

anticoagulante (Figura 11) e submetidas a procedimentos específicos para cada análise. 

O plasma e a “papa” de eritrócitos utilizados para as dosagens de Mg foram 

armazenados em freezer a -80 °C. As amostras de soro e sangue total foram mantidas 

sobre refrigeração até serem completadas todas as análises bioquímicas (controle 

glicêmico, análises de função renal e perfil lipídico). 
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Uma segunda coleta de sangue (4 mL), 2 h após o café-da-manhã, foi feita 

para determinação da glicemia pós-prandial, em tubos vacutainer® para soro. Para evitar 

interferências nas amostras sangüíneas, os pacientes receberam previamente 

orientações para a coleta de sangue (Anexo K), sendo relembrados dos procedimentos 

por telefone, sendo confirmadas no dia da coleta de sangue com o paciente, e com o seu 

acompanhante, no caso dos que tinham. 

4.2.4.3.2 Urina 

A coleta de urina foi realizada, sem conservantes, no dia que antecedeu a 

coleta de sangue, em coletores plásticos desmineralizados. Os pacientes foram 

orientados quanto aos procedimentos adequados para coletá-la, minimizando a 

contaminação da mesma (Anexo K). 

Após o recebimento das amostras, os coletores grandes e pequenos, que 

haviam sido previamente pesados, foram novamente pesados com as tampas, sendo o 

volume total de urina calculado a partir da densidade. 

d    ==== 
m

V
 

Onde:  d = densidade ∴ 1,015 
 m = massa (g) 
 V = volume (mL) 

Tubo com 
anticoagulante 
EDTA (Vacutainer®) 

 

Tubo desmineralizado 
com anticoagulante 
 citrato de sódio 30 % 

(10 µg/mL de sangue) 

 
Hemoglobina eritrocitária, 
Mg plasmático e 
eritrocitário 

Figura 11 - Distribuição dos tubos para dosagens bioquímicas nas amostras de jejum, de 
acordo com tipo de anticoagulante utilizado 

DOSAGENS Hemoglobina glicada 

 

Tubo sem 
anticoagulante  

(Vacutainer®) 

 
Perfil lipídico, glicemia de 
jejum, uréia e creatinina 
séricas 
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Registrados os volumes, as amostras da manhã, armazenadas nos coletores 

pequenos, foram homogeneizadas, foi medido o pH e, em seguida, foram aliquotados 

volumes para análise de microalbuminúria. As amostras dos frascos pequenos foram 

adicionadas ao restante da urina, armazenada nos coletores grandes, totalizando o 

volume urinário de 24 h, foi homogeneizada, foi medido o pH e foram separadas 

alíquotas para dosagem de creatinina de 24 h. A seguir, a urina de 24 h foi acidificada 

com ácido clorídrico 3 mol/L, até atingir pH entre 1 e 2, para que houvesse a 

descomplexação dos íons Mg, sendo então separadas alíquotas para dosagens deste 

mineral, a qual foi congelada a -80 °C até o momento da análise. 

4.2.4.4 Materiais de referência 

Foram utilizados como material de referência para as análises de Mg no plasma 

e urina os padrões certificados Seronorm® Trace Elements Serum L-I e Urine Blank, 

respectivamente, os quais foram preparados de acordo com as recomendações do 

fabricante. Concomitantemente ao uso dos padrões certificados, utilizou-se ainda um 

pool de plasma e de urina, os quais foram diluídos da mesma forma que as amostras dos 

pacientes avaliados no presente estudo. 

Para o controle das análises de eritrócitos, devido a inexistência de um padrão 

certificado para análises de Mg neste compartimento, foi utilizado apenas um pool de 

eritrócitos. Os pools utilizados foram preparados a partir de amostras de adultos 

saudáveis. 

As certificações das análises bioquímicas do controle glicêmico, da função renal 

e do perfil lipídico seguiram as normas estabelecidas pelo Programa Nacional de 

Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas – SBAC. 
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4.2.1 Controle glicêmico 

4.2.1.1 Glicemia de jejum e pós prandial 

As determinações das glicemias de jejum e de 2 h pós-prandiais foram 

realizadas por meio do método enzimático colorimétrico da glicose oxidase (reação de 

Trinder), utilizando-se os kits de reagentes da Labtest Diagnóstica®. Foram considerados 

para avaliação os valores sugeridos pela SBD (2003; 2006) como objetivo para o 

tratamento de indivíduos com DM2 (Tabela 6). 

4.2.1.2 Hemoglobina glicada – HbA 

A quantidade de HbA, a qual é diretamente proporcional à concentração 

média de glicose no sangue durante as seis - oito semanas precedentes à avaliação, foi 

determinada por cromatografia de troca iônica, pelo método Trivelli modificado, 

utilizando-se os kits de reagentes Labtest Diagnóstica®. A faixa de normalidade 

considerada foi a sugerida pelo fabricante (5,3 – 8,0 %), sendo acrescido 1 %, como 

recomendado pela SBD (2006) para o tratamento de indivíduos com DM2 (Tabela 6). 

Tabela 6 - Objetivos para o controle glicêmico no tratamento do DM2 

DOSAGEM VALOR ESPERADO* 

glicemia de jejum 100 – 110 mg/dL 

glicemia  pós-prandial (2 h) 140 mg/dL 

hemoglobina glicada limite superior do método 

* deve-se procurar manter os valores os mais próximos dos desejáveis, 
contudo, são aceitas concentrações de glicemia de jejum de até 126 
mg/dL, de 2 h pós-prandiais até 160 mg/dL e 1 % percentual acima do 
limite superior do método para hemoglobina glicada. 
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4.2.2 Função renal 

4.2.2.1 Uréia sérica 

A determinação quantitativa da uréia foi realizada por reação cinética, pelo 

método urease-glutamato desidrogenase (GLDH), utilizando-se kits da Labtest 

Diagnóstica®. 

4.2.2.2 Creatinina sérica – creaS 

A creatininemia foi determinada pelo método picrato alcalino sem 

precipitação, pela reação de Jaffé, utilizando-se kits da Labtest Diagnóstica®. 

4.2.2.3 Creatinina urinária – creaU 

A determinação de creatininúria de 24 h foi realizada pelo método picrato 

alcalino sem precipitação, pela reação de Jaffé, utilizando-se kit de reagentes Labtest 

Diagnóstica®. 

4.2.2.4 Clearance de creatinina 

O clearance de creatinina (crea) medido foi obtido através dos seguintes 

cálculos: 

Clearance de cream ==== creaU de 24 h (mg
/dL) ×××× volume urinário de 24 h (mL

/min) 
(mL/min)                                             creaS (

mg
/dL) 
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Após a obtenção do clearance medido em mililitros por minuto, o resultado 

foi corrigido pela superfície corporal, no qual são considerados os valores do peso e 

altura de cada indivíduo analisado. 

Clearance de cream ==== Clearance de cream (
mL

/min) ××××                  1,73                 . 
(mL/min/1,73 m

2
)                                                 superfície corporal (m2

) 

Superfície corporal (m2
) ==== peso (kg)

0,425 ×××× altura (cm)
0,725 ×××× 0,007184 

4.2.2.5 Microalbuminúria 

A microalbuminúria foi determinada por imunoturbidimetria, a partir da 

primeira amostra de urina da manhã e de 24 h, utilizando-se reagentes da Biosystems®. 

4.2.3 Perfil lipídico 

O perfil lipídico foi avaliado pela concentração no soro do colesterol total, 

lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) e de alta densidade (HDL-c), lipoproteína de 

muito baixa densidade (VLDL-c) e triglicerídeos, os quais foram determinados por 

métodos enzimáticos colorimétricos. 

O colesterol total foi determinado pela reação de Trinder (colesterol oxidase), 

o HDL-c pela precipitação com fosfotungstato-magnésio e os triglicerídeos, pela reação 

glicerol fosfato oxidase; todas se utilizando dos reagentes da Labtest Diagnóstica®. A 

concentração de VLDL-c foi obtida pela divisão da concentração de triglicerídeos por 

cinco e a da LDL-c, através da equação de Friedewald (LDL-c = colesterol total − HDL-c − 

VLDL-c). 
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Para os pacientes que apresentaram concentrações de triglicerídes superiores 

a 400 mg/dL, cuja aplicação da fórmula torna-se inviável, foi calculado o colesterol não-

HDL (colesterol total − HDL-c). 

A partir dos resultados do perfil lipídico calcularam-se os Índices de Castelli I e 

II, os quais são obtidos pela razão do colesterol total/HDL-c e LDL-c/HDL-c, 

respectivamente, sendo avaliado ainda o risco absoluto de infarto e morte em 10 anos, 

através dos escores de risco de Framingham. 

Os pontos de corte considerados foram os estabelecidos pelas III e IV 

Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2003; 2007). 

Para os índices de Castelli I e II, foi considerado Castelli, Abbott e McNamara (1983). 

4.2.4 Magnésio 

4.2.4.1 Soluções padrão 

Como solução padrão para as análises de Mg foi utilizada uma solução de 

titulação contendo cloreto de magnésio – MgCl2 (padrão Titrisol da Merck®). As curvas 

foram compostas por pontos de 0,05 a 0,5 µg/mL, as quais foram preparadas com uma 

solução de óxido de lantânio a 5 % (La2O3), de modo a se ter a concentração final de     

0,1 % de sal de La2O3. Aos pontos utilizados para leitura de Mg eritrocitário foi 

acrescentado, ainda, glicerol, de forma a se obter a concentração final de 5 %. As curvas 

foram acondicionadas sob refrigeração. 

4.2.4.2 Magnésio total plasmático, eritrocitário e urinário 

A determinação do Mg total plasmático, eritrocitário e urinário foi realizada 

por espectrofotometria de absorção atômica de chama, aparelho Perkin Elmer AAnalyst 
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100, sendo utilizados lâmpada de catodo oco, comprimento de onda (λ) de 285,2 nm, 

fenda 0,7 nm, e chama oxidante de ar/acetileno. 

As metodologias aqui utilizadas para determinação de Mg foram validadas no 

decorrer deste trabalho no Laboratório de Nutrição, Minerais e Metabolismo da 

FCF/USP, com base em estudos prévios (SARDINHA, 2002; MENDES NETTO, 2004), cujas 

padronizações foram fundamentadas em Deuster et al (1987), Martin e Shapiro (1988), 

Nicoll, Struthers e Fraser (1991) e Ryan e Barbour (1998) (Anexos L, M e N). 

4.2.4.2.1 Hemoglobina eritrocitária 

Com a finalidade de expressar os resultados em termos de massa de 

Mg/massa de hemoglobina (Hb) foi determinada a concentração de Hb eritrocitária, pelo 

método cianometaemoglobina. Para estas análises foi utilizado o padrão de Hb da 

Labtest Diagnóstica®. 

4.3 Análise estatística 

Os resultados  obtidos foram armazenados em um banco de dados no 

Microsoft Office Excel. Posteriormente, foi realizada a análise exploratória das variáveis 

estudadas, considerando médias de tendência central e de dispersão, e, conforme 

pertinência, utilização de testes paramétricos e não-paramétricos. 

Em seguida,  foi  testada a normalidade de distribuição dos resultados obtidos 

(teste Kolmogorov-Smirnov, n > 30 e de Shapiro-Wilk, n < 30). Os percentis foram 

definidos pela média ponderada. 
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Para verificar possíveis diferenças entre os gêneros e os subgrupos, foram 

avaliados pelo teste t de Student, para amostras não pareadas, os dados simétricos, e, 

para os assimétricos, pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney. 

Para avaliar a associação de variáveis foi utilizada a correlação de Pearson. 

Todos os testes foram realizados assumindo o nível de significância alfa menor ou igual a 

5 %, exceto para testar a normalidade, em que assumiu-se alfa como maior a 5 %. 

4.3.1 Dados dietéticos – R24h 

Devido à variabilidade dos dados dietéticos, e, como consequência, pela 

dificuldade em se estimar, com precisão e exatidão, a ingestão de nutrientes, os dados 

dietéticos foram ajustados pela energia e pela variância intrapessoal. 

A princípio foi verificado se os dados brutos apresentavam distribuição 

simétrica (teste de Kolmogorov-Smirnov). O ajuste pela energia foi feito segundo Willett, 

Howe e Kushi (1997). Para tanto, foi realizada uma análise de regressão linear simples, 

como representada na Figura 12, se obtendo o valor estimado de ingestão do nutriente 

por meio da equação correspondente. 

 

x + 1 x 

Figura 12 - Modelo de regressão linear utilizado no ajuste do nutriente pela energia 

∆ x = 1 

∆ y 

Yest = ββββ0 + ββββ1 ×××× Xkcal 

 

β1 = ∆ y 

        ∆ x 

θ 

β0 

Ingestão calórica total 
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Onde: Yest = ingestão estimada 

 β0 = intercepto 

 β1 = tangente 
 Xkcal = energia média individual 
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Em seguida foi calculado o resíduo da regressão, o qual é representado pela 

diferença entre o consumo observado do nutriente e o consumo estimado deste, para 

cada indivíduo, de acordo com o seu consumo calórico total obtido na equação anterior.  

Yresidual ==== Yobs −−−− Yest 

 Onde: Yresidual = valor do nutriente residual 
 Yobs = ingestão observada 
 Yest = ingestão estimada pela equação de regressão linear 

Como o resíduo é distinto entre os indivíduos que compõe a população e 

apresenta média zero, incluindo valores positivos e negativos, faz-se necessário adicionar 

uma constante ao valor do nutriente residual, que permita avaliar a quantidade de 

nutriente que o indivíduo deveria consumir com a média da ingestão calórica total do 

seu grupo. 

C ==== ββββ0 + ββββ1 ×××× Xkcal do grupo 

 Onde: C = constante 
 β0 = intercepto 

 β1 = tangente 
 Xkcal = energia média do grupo 

A adição da constante ao valor do nutriente residual fornece a quantidade do 

nutriente ajustado, considerando a ingestão do nutriente não correlacionada com o total 

de energia consumida, ou seja, livre da influência da energia. 

Yajustado ==== Yresidual + C 
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Retirada a interferência da energia, se prosseguiu com o ajuste pela variância 

intrapessoal, seguindo metodologia proposta por Slater, Marchioni e Fisberg (2004). 

Para obtenção da variabilidade intrapessoal, aplicou-se um teste de análise de 

variância (One-Way ANOVA) e, a partir das médias quadráticas de grupo geradas, 

calcularam-se as estimativas de variância intrapessoal (S2
w) e interpessoal (S2

b). 

Sw
2  = MQw 

Sb
2  = 

MQb - Sw
2

k
 

 

 Onde: MQw = média quadrática intrapessoal 
 MQb = média quadrática interpessoal 
 k = número de repetições do método, neste estudo, considerando apenas os R24h 

Calculadas as variâncias S2
w e S2

b, a variância total (S2
obs) da distribuição 

observada foi obtida pela soma destas. 

Sobs
2  = Sb

2 + 
Sw

2

k
 

 

 Onde: S
2

b = média quadrática intrapessoal 
 S

2
w = média quadrática interpessoal 

 k = número de repetições do método, neste estudo, considerando apenas os R24h 

Por fim, para remover a variância intrapessoal, utilizou-se a equação seguinte: 

Valor ajustado do nutriente = xg + 				 



xi – xg���� × 
Sb

Sobs
 ����  

Onde:  xg = valor médio do grupo 
 xi = valor observado para cada indivíduo 
 Sb = raiz quadrada de S

2
b 

 Sobs = raiz quadrada de S
2

obs 



 

 

76 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

No intuito de estimar a prevalência da ingestão inadequada de Mg foi aplicada 

a fórmula a seguir. Para tanto, o grupo foi dividido entre os gêneros, masculino e 

feminino, uma vez que as EAR são distintas. Foram excluídas duas mulheres, por se 

encontrarem em estágio de vida com recomendação diferente da maioria, e os testes de 

ajuste foram aplicados com a subamostra (35 mulheres). 

Z = 
EAR – xg

Sg
 

 

 Onde: EAR = EAR do grupo avaliado 
 xg = média do grupo da ingestão do nutriente 
 Sg = desvio padrão do grupo da ingestão do nutriente 
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5 RESULTADOS 

5.1 Caracterização da amostra 

Os dados apresentados a seguir referem-se à caracterização da amostra, a 

qual foi composta por 51 pacientes com DM2, com idade média de 54 anos (variação 

entre 23 e 69 anos), correspondendo ao intervalo determinado para inclusão dos 

pacientes. O tempo de doença correspondeu a aproximadamente 10 anos, destacando-

se a hipertensão concomitante na metade deste tempo (Tabela 7). 

Tabela 7 - Características de diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de 
Endocrinologia do HUOL, Natal-RN* 

VARIÁVEIS MASCULINO 
(n = 14) 

FEMININO 
(n = 37) 

TOTAL 
(n = 51) 

P25 P50 P75 

idade (a) 54,3 ± 9,7 53,4 ± 10,9 53,6 ± 10,5 48,0 57,0 61,0 

tempo médio de diabetes (a) 6,9 ± 5,9 11,9 ± 8,2 10,5 ± 7,9   4,0 10,0 15,0 

tempo médio de hipertensão (a) 4,8 ± 7,0 5,7 ± 6,8 5,4 ± 6,8     0,0¥     4,0¥   10,0¥ 

pressão arterial 
       sistólica (mmHg) 

 

13,4 ± 1,4 

 

14,1 ± 2,6 

 

13,9 ± 2,3 

 

12,0 

 

13,0 

 

15,0 

       diastólica (mmHg) 8,7 ± 1,3 8,8 ± 1,7 8,7 ± 1,6    8,0¥     8,0¥     9,0¥ 

*resultados expressos em média ± desvio padrão 
¥
 não apresentam distribuição normal pelo teste Kolmogorov-Smirnov Z 

A maior parte dos indivíduos avaliados tem baixa escolaridade, antecedentes 

familiares para doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), refere ser hipertensa, além 

de diabética e usar medicamento (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Características sociais, de estilo de vida e da doença, de diabéticos do tipo 2 
atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HUOL, Natal-RN  

VARIÁVEIS MASCULINO 
(n = 14) 

FEMININO 
(n = 37) 

TOTAL 
(n = 51) 

escolaridade 
   analfabeto funcional 
   fundamental incompleto 
   médio completo 
   superior completo 
   pós-graduação 

 
14,3 % 
57,1 % 
21,4 % 
  0,0 % 
  7,1 % 

 
  2,7 % 
 64,9 % 
 29,7 % 
  2,7 % 
  0,0 % 

 
  5,9 % 
62,7 % 
27,5 % 
  2,0 % 
  2,0 % 

antecedentes familiares para DCNT 
   sim 
   não 
      diabetes mellitus tipo 2 
      hipertensão arterial sistêmica 
      cardiopatias 
      outras 

 

96,1 % 
  3,9 % 
77,6 % 
49,0 % 
30,6 % 
26,5 % 

 

100,0 % 
    0,0 % 
  75,7 % 
  51,4 % 
  32,4 % 
  27,0 % 

 

85,7 % 
14,3 % 
83,3 % 
41,7 % 
 25,0 % 
25,0 % 

hipertenso 
   sim 
   não 

 

71,4 % 
28,6 % 

 

75,7 % 
24,3 % 

 

74,5 % 
25,5 % 

uso de medicação 
   sim 
   não 

 

94,1 % 
  5,9 % 

 

97,3 % 
 2,7 % 

 

85,7 % 
14,3 % 

fumante 
   sim 
   não 
   parou há mais de 2 anos 

 

   9,8 % 
38,0 % 
37,3 % 

 

10,8 % 
56,8 % 
32,4 % 

 

   7,1 % 
42,9 % 
50,0 % 

pratica atividade física 
   sim 
   não 

 

54,9 % 
45,1 % 

 

54,1 % 
45,9 % 

 

57,1 % 
42,9 % 

Dentre os principais fármacos utilizados, estavam os antidiabéticos orais – 

especialmente do grupo das biguanidas, comumente conhecido como metformina (66,7 

%), seguido do grupo das sulfoniluréias (31,4 %) e das combinações metformina + 

glibenclamida (3,9 %) – e os anti-hipertensivos, como hidroclorotiazida (23,5 %) e 

captopril (45,1 %).  Foi verificado, ainda, o uso de insulina (51,0 %), em alguns casos 

associado ao uso de antidiabéticos – insulina + biguanida (29,4 %), insulina + sulfoniluréia 

(3,9 %), insulina + combinações (3,9 %). 
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5.2 Estado nutricional antropométrico 

Quanto ao estado nutricional antropométrico, a maioria apresentou IMC e 

circunferência abdominal (CA) elevados, com 41,2 % diagnosticados com obesidade, 70,6 

% com CA acima do desejável e 83,4 % com risco elevado de doenças (Tabela 9 e Figura 

13). 

Tabela 9 - Dados antropométricos de diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de 
Endocrinologia do HUOL, Natal-RN 

PARÂMETROS 
MASCULINO 

(n = 14) 
FEMININO 

(n = 37) 
TOTAL 
(n = 51) 

P25 P50 P75 

peso (kg) 

altura (m) 

IMC (kg/m
2
) 

circunferência abdominal (cm) 

76,8 ± 14,5 

1,65 ± 0,05 

28,1 ± 4,6 

101,5 ± 12,2 

70,3 ± 16,3 

1,53 ± 0,07 

30,0 ± 5,5 

97,7 ± 11,5 

72,1 ± 15,9 

1,56 ± 0,09 

29,5 ± 5,3 

98,7 ± 11,7 

61,9 

1,49 

26,5 

91,0 

69,0 

1,56 

29,1 

98,0 

78,0 

1,62 

31,9 

105,4 

 
Figura 13 - Estado nutricional antropométrico e risco associado a doenças dos pacientes 

diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HUOL (n = 51) 
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5.3 Avaliação do consumo alimentar 

A distribuição de macronutrientes na dieta (% valor calórico total – VCT) pode 

ser assim interpretada: a de lipídios totais ficou próxima ao limite mínimo recomendado 

(homens: 24,2 %, mulheres: 24,2 %, total: 24,2 %), a de proteínas ficou um pouco acima 

do indicado, especialmente para os homens (homens: 21,7 %, mulheres: 19,7 %, total: 

20,4%), e a de carboidratos foi adequada (homens: 54,1 %, mulheres: 56,1 %, total: 

55,4%) (Tabela 10). 

Tabela 10 - Dados médios de ingestão diária de energia, macronutrientes, fibras e magnésio 
de diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HUOL, Natal-RN 

PARÂMETROS MASCULINO 
(n = 14) 

FEMININO 
(n = 37) 

TOTAL 
(n = 51) 

P25 P50 P75 

Consumo energético (kcal/d) 1898,9 ±±±± 653,3‡ 1344,4 ±±±± 351,9† 1496,6 ± 512,5 1209,0 1332,8 1697,8 

Lipídio total bruto (g/d) 51,1 ± 27,3‡ 36,1 ± 15,1† 40,2 ± 20,1 25,1 36,9 54,2 

    (g/1000 kcal) 26,1 ± 7,8 26,2 ± 6,2 26,1 ± 6,6 21,4 24,7 31,1 

    (kcal/d) 459,8 ±±±± 245,4‡ 324,8 ±±±± 135,7† 361,9 ±±±± 180,6 226,1 332,2 487,9 

Lipídio total ajustado (g/d) 51,3 ± 10,3‡ 34,3 ± 5,5† 40,1 ± 7,0 35,9 41,2 44,3 

Proteína bruta (g/d) 103,1 ± 44,0‡ 66,2 ± 19,5† 76,3 ± 32,5 54,9 64,9 83,6 

     (g/1000 kcal) 54,9 ± 18,4 50,1 ± 11,8 51,5 ± 13,9 42,6 47,9 57,3 

    (kcal/d) 412,2 ±±±± 175,8‡ 264,9 ± 78,2† 305,3 ±±±± 129,8 219,4 259,8 334,3 

Proteína ajustada (g/d) 103,0 ± 29,9‡ 60,3 ± 12,5† 75,1 ± 19,4 68,1 77,7 86,0 

Carboidrato bruto (g/d) 256,7 ± 99,5‡ 188,7 ± 53,3† 207,3 ± 74,5 160,5 189,4 238,9 

      (g/1000 kcal) 136,4 ± 25,7 140,9 ± 17,5 139,7 ± 19,9 127,1 143,4 154,6 

     (kcal/d) 1026,9 ± 397,8‡ 754,7 ± 213,0† 829,4 ± 298,1 641,9 757,7 955,4 

Carboidrato ajustado (g/d) 257,6 ± 35,9‡ 176,1 ± 18,0† 207,6 ± 23,2 192,9 204,5 218,3 

Fibra bruta (g/d) 26,3 ± 10,4‡ 18,5 ± 5,4† 20,6 ± 7,9 15,8 19,8 24,4 

   (g/1000 kcal) 14,0 ± 3,1 14,3 ± 4,2 14,2 ± 3,9 11,3 14,7 17,2 

Fibra ajustada (g/d) 26,3 ± 4,5‡ 18,2 ± 3,0† 20,6 ± 4,5 18,5 21,0 23,0 

Magnésio bruto (mg/d) 266,6 ± 114,9‡ 211,7 ± 48,8† 226,3 ± 93,5 181,4 216,4 264,8 

    (mg/1000 kcal) 141,2 ± 29,5‡ 162,6 ± 37,4† 156,7 ± 36,1 135,6 155,9 173,6 

Magnésio ajustado (mg/d) 267,0 ± 63,8‡ 211,2 ± 29,7† 226,4 ± 42,8 203,4 228,8 247,8 

Nas linhas, símbolos diferentes correspondem a médias diferentes pelo teste t-Student (p < 0,05) 

Valores de referência: 
- Carboidratos - (ADA, 2008c) 

45 – 65 % da ingestão energética 
Não ingerir menos de 130 g/d 

- Proteínas - (ADA, 2008c) 
< 20 % da ingestão energética 

Não exceder o total de 0,8 g/kg/d (∼ 10 % da ingestão 
energética) 

- Lipídios - (ADA, 2008c) 
25 – 35 % da ingestão energética 

- Fibras (AI) - (IOM, 2002) 

19 – 50 anos: 38 g/d (homens) 
25 g/d (mulheres) 

51 – 70 anos: 30 g/d (homens) 
21 g/d (mulheres) 

- Magnésio (EAR) - (FNB e IOM, 1997) 
19 – 30 anos: 330 mg/d (homens) 

255 mg/d (mulheres) 
31 – 70 anos: 350 mg/d (homens) 

265 mg/d (mulheres) 
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O grupo avaliado apresentou baixa ingestão de fibras (homens: 78,6 %, mulheres: 75,7 % 

ingeriram concentrações menores do que a AI) (Figura 14). No geral, os principais 

alimentos que contribuíram fornecendo fibras foram os feijões, o cuscuz, a aveia e as 

frutas, como mamão, goiaba e maçã. 

 
 

 

Figura 14 – Probabilidade de adequação da ingestão de fibras de diabéticos do tipo 2 
atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HUOL (n = 51), de acordo com a 

metodologia sugerida pelas DRI 

AI 

AI 
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Ao se subdividir a amostra entre os gêneros, foi constatada prevalência de 

inadequação da ingestão de Mg de 98,3 % na população feminina (Figura 15), a qual é 

indicador de baixa ingestão deste micronutriente. 

     

Figura 15 - Distribuição da ingestão de Mg, bruto e ajustado pela energia e variação 
intrapessoal, de mulheres diabéticas do tipo 2, no estágio de vida de 51 a 70 a, atendidas no 

ambulatório de Endocrinologia do HUOL (n = 35) 

Avaliando-se individualmente a distribuição de ingestão de Mg do grupo 

masculino (n=14) – de acordo com as DRI e após a retirada de fatores interferentes e do 

ajuste pela energia e variação intrapessoal – pode-se dizer que mais do que 50 % dos 

homens tem ingestão inadequada do mineral (Figura 16). 

Prevalência de 98 % 
de inadequação 

Prevalência de 2 % 
de adequação 

EAR 
265,0 

EAR 
265,0 
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Figura 16 - Adequação da ingestão de Mg de diabéticos do tipo 2 atendidos no ambulatório 
de Endocrinologia do HUOL (n = 51), de acordo com a metodologia sugerida pelas DRI 

Na Tabela 11 são apresentados os alimentos que mais contribuíram para 

ingestão de Mg no grupo avaliado. 
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Tabela 11 - Alimentos que mais contribuíram para a ingestão de Mg entre diabéticos do tipo 
2 atendidos no ambulatório de Endocrinologia do HUOL 

ALIMENTO 
N

O
 DE REGISTROS QUE O 

ALIMENTO FOI RELATADO 
MÉDIA DE INGESTÃO 

(mg Mg/d) 
CONTRIBUIÇÃO* 

castanha de caju    1 104,0 34,7 % 

mandioca cozida   10 83,7 ± 75,9 27,9 % 

arroz integral   12 69,6 ± 64,9 23,2 % 

mamão papaia   31 60,0 ± 31,7 20,0 % 

cuscuz de milho   29 55,6 ± 46,0 18,5 % 

feijão preto   42 50,5 ± 38,8 16,8 % 

feijão carioca   39 42,6 ± 34,5 14,2 % 

pão de forma integral   26 37,9 ± 18,0 12,6 % 

pipoca     5 33,3 ± 42,0 11,1 % 
peixe   37 33,1 ± 38,6 11,0 % 
melancia   18 31,8 ± 41,4 10,6 % 

café infusão 133 22,9 ± 15,7   7,6 % 

café solúvel   31 8,5 ± 6,3   2,8 % 
*
 Percentual baseado na IDR de referência para Mg = 300 mg/d (BRASIL, 1998). 

5.4 Controle metabólico 

Os indivíduos apresentaram, no geral, controle metabólico insatisfatório, de 

acordo com o objetivo para o tratamento do DM2 sugerido pela SBD (2006), sendo isto 

mais evidente no gênero feminino (Tabela 12). 

Tabela 12 - Controle glicêmico de diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de 
Endocrinologia do HUOL, Natal-RN 

PARÂMETROS 
MASCULINO 

(n = 14) 
FEMININO 

(n = 37) 
TOTAL 
(n = 51) 

P25 P50 P75 

glicemia de jejum (mg/dL) 126,8 ±±±± 56,2 152,8 ±±±± 69,8 145,7 ±±±± 66,8 98,0 129,0 194,0 

glicemia pós-prandial de 2 h (mg/dL) 180,6 ±±±± 95,9 207,2 ±±±± 89,8  199,9 ±±±± 91,3 125,0 184,0 271,0 

hemoglobina glicada (%) 11,3 ±±±± 3,0 11,4 ±±±± 3,1 11,4 ±±±± 3,0 9,4 11,0 13,3 

Valores de referência: (SBD, 2007; ADA, 2008a, b) 
- glicemia de jejum: < 110 mg/dL (normal) 
- glicemia pós-prandial de 2 h: < 140 mg/dL (normal) 
- hemoglobina glicada: 5,3 – 8,0 % 
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5.5 Função renal 

Alguns pacientes apresentaram microalbuminúria27 em concentrações além 

do ideal, que pode indicar um estágio inicial de alteração renal, comum em diabéticos. 

As diferenças estatísticas observadas na creatininúria entre os gêneros refletem o que já 

é demonstrado nos valores de referência para essa dosagem (Tabela 13). 

Tabela 13 - Função renal de diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de 
Endocrinologia do HUOL, Natal-RN 

PARÂMETROS 
MASCULINO 

(n = 14) 
FEMININO 

(n = 37) 
TOTAL 
(n = 51) 

P25 P50 P75 

uréia sérica (mg/dL) 35,8 ± 8,1 32,4 ± 9,9 33,3 ± 9,5 27,0 33,0 37,8 

creatinina sérica (mg/dL) 0,9 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,7¥ 0,8¥ 1,0¥ 

razão uréia-creatinina 39,2 ± 8,6 41,0 ± 11,9 40,5 ± 11,0 33,3 39,2 49,9 

creatinina urinária* (mg/dL) 91,4 ± 26,9
a
 69,0 ± 33,5

b
 75,1 ± 33,1 46,3 72,5 101,3 

                                      (g/24h) 1,4 ± 0,5
c
 1,0 ± 0,4

d
 1,1 ± 0,45 0,8 1,1 1,4 

                                      (mg/kg/24h) 19,3 ±±±± 6,7
e
 14,5 ±±±± 4,4

f
 15,9 ± 5,5 12,2 14,7 18,4 

clearance de creatinina medido* 
(mL/min) 

 

111,8 ± 51,4 

 

91,2 ± 37,5 

 

96,8 ± 42,3 

 
68,0 

 
85,4 

 
112,9 

(mL/min/1,73m2) 106,7 ± 47,7 94,1 ± 35,9 97,5 ± 39,4 68,6 90,8 119,8 

microalbuminúria* (mg/L) 28,6 ± 47,8 28,3 ± 43,7 28,4 ± 44,4 4,0¥ 9,0¥ 27,0¥ 
                                    (mg/24h) 42,9 ± 72,5 48,8 ± 78,2 47,2 ± 76,0 8,1¥ 14,2¥ 29,3¥ 

microalbuminúria** (mg/L) 27,3 ±±±± 39,9 22,4 ±±±± 31,4 23,8 ±±±± 33,7 4,0¥ 8,0¥ 24,0¥ 

volume urinário (mL/24 h) 1.643,1 ± 589,7 1.692,0 ± 642,0 1.678,6 ± 622,6 1.278,0 1.712,4 2.008,4 

                               (mL/min) 1,1 ± 0,4 1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,43 0,9 1,2 1,4 

Nas linhas, letras diferentes correspondem a médias diferentes pelo teste t-Student (p < 0,05) 

* urina de 24 h 
** primeira urina da manhã 
¥
 não apresentam distribuição normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov Z 

Valores de referência: (fornecidos pelos kits) 

- uréia sérica: 15 – 40 mg/dL 
- creatinina sérica: 0,4 – 1,3 mg/dL 
- creatinina urinária: masculino 21 – 26 mg/kg peso/24 h ou 1,0 – 2,0 g/24 h 

      feminino 16 – 22 mg/kg peso/24 h ou 0,8 – 1,8 g/24 h 
- clearance de creatinina medido: masculino 97 – 137 mL/min/1,73 m

2 

       feminino 88 – 128 mL/min/1,73 m
2 

  - microalbuminúria: normal até 30 mg/L (GROSS et al, 2005) 

                                                 
27

 Amostras de urina isolada (manhã):  n = 38, 8,1 ± 6,2 mg/L;  n = 11, 78,2 ± 33,2 mg/L 
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5.6 Perfil lipídico 

O perfil lipídico encontrou-se um pouco alterado, especialmente nas 

mulheres (Tabela 14). O HDL-c foi o principal componente responsável pela dislipidemia 

(31 mulheres e 7 homens com HDL-c baixo – Figura 17). 

Tabela 14 - Perfil lipídico de diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de 
Endocrinologia do HUOL, Natal-RN 

PARÂMETROS 
MASCULINO 

(n = 14) 
FEMININO 

(n = 37) 
TOTAL 
(n = 51) 

P25 P50 P75 

colesterol total (mg/dL) 190,1 ± 34,5 207,6 ±±±± 42,5 202,8 ±±±± 40,9 179,0 200,0 226,0 

HDL-c (mg/dL) 39,1 ±±±± 8,2 42,0 ±±±± 9,5 41,2 ± 9,2 35,0 40,0 46,0 

LDL-c (mg/dL) 119,7 ± 31,2‡ 133,2 ±±±± 37,1† 129,6 ± 35,8 104,5 123,0 147,0 

VLDL-c (mg/dL) 33,9 ± 26,9 33,2 ± 19,0 33,4 ± 21,2 19,6 28,8 39,4 

colesterol não-HDL (mg/dL) 151,0 ± 37,8 165,6 ± 43,7 161,8 ± 42,3 129,0 158,0 183,0 

triglicerídeos (mg/dL) 169,3 ±±±± 134,6 165,8 ±±±± 95,0 166,8 ±±±± 105,8 98,0 144,0 197,0 

Índice de Castelli I 5,1 ± 1,8 5,2 ±±±± 1,6 5,2 ± 1,7 4,0 4,8 6,2 

Índice de Castelli II 3,1 ± 1,2‡ 3,4 ±±±± 1,3† 3,2 ± 1,3 2,3 3,0 4,1 
‡
 n = 13 e 

†
 n = 36 – pacientes com triglicerídeos maior do que 400 mg/dL, o que inviabiliza o cálculo do LDL 

Valores de referência: 
(III DIRETRIZES BRASILEIRAS SOBRE DISLIPIDEMIAS..., 2001; CASTELLI, ABBOTT e MCNAMARA, 1983) 

- colesterol: < 200 mg/dL ótimo  
    200 – 239 mg/dL limítrofe 

    ≥ 240 mg/dL alto 
- HDL-c: < 40 mg/dL (homens), < 50 mg/dL (mulheres) baixo 

  > 60 mg/dL alto 
- LDL colesterol: < 100 mg/dL ótimo 

  100 – 129 mg/dL desejável 
  130 – 159 mg/dL limítrofe 
  160 – 189 alto 

     ≥ 190 mg/dL muito alto 

- VLDL-c: 10 – 50 mg/dL 
- triglicerídeos: < 150 mg/dL ótimo 

 150 – 200 mg/dL limítrofe 
 201 – 499 mg/dL alto 

 ≥ 500 mg/dL muito alto 

- Índice de Castelli I: masculino até 5,1  
    feminino até 4,4 

- Índice de Castelli II: masculino até 3,3 
  feminino até 2,9
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Figura 17 - Classificação fenotípica das dislipidemias em diabéticos do tipo 2 atendidos no 

Ambulatório de Endocrinologia do HUOL (n = 51) 

De acordo com a avaliação dos escores de Framingham, obtidos pela soma de 

pontos das variáveis idade, concentrações de colesterol total e HDL-c, hábito de fumar e 

valores de PAS, os homens apresentaram maior risco para infarto e morte em 10 anos do 

que as mulheres, refletindo o que é habitualmente constatado na população geral 

(Figura 18). 

 
Figura 18 - Risco absoluto de infarto e morte em 10 anos, segundo escores de Framingham, 

de diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HUOL (n = 51) 
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5.7 Status de magnésio 

A avaliação do status de Mg mostrou que  70,6 % da amostra (14 homens e 

22 mulheres) apresentaram algum dos parâmetros bioquímicos relativos ao mineral 

abaixo dos valores de referência. Destes, cinco mulheres e um homem tinham 

concentrações baixas nos três compartimentos avaliados: plasma, urina e eritrócito 

(Tabela 15 e Figura 19) e apenas 1 destas 5 mulheres tinha ingestão diária de Mg 

provavelmente adequada (95 % de probabilidade de adequação), considerando o valor 

bruto, uma vez que, após ajuste pela energia e variação intrapessoal, esse valor ficou em 

uma faixa que ainda pode ser considerada segura, no entanto aquém da ingestão 

desejável (61 % de probabilidade de inadequação) – Figura 20. 

Tabela 15 - Concentrações de Mg em diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de 
Endocrinologia do HUOL 

PARÂMETROS MASCULINO 
(n = 14) 

FEMININO 
(n = 37) 

TOTAL 
(n = 51) 

P25 P50 P75 

Mg total plasmático (mmol/L) 0,75 ± 0,06 a 0,70 ±±±± 0,08 b 0,71 ±±±± 0,08 0,66    0,72   0,77 
                                  (mol/mol creas) 9,49 ± 2,04  10,24 ± 2,93  10,04 ± 2,72 8,12 10,00 11,42 

Mg eritrocitário (mmol/L) 1,99 ± 0,24 1,90 ± 0,23 1,92 ± 0,23 1,74   2,01  2,09 
                                    (µmol/g Hb) 7,54 ± 1,04c 6,51 ± 0,94d 6,79 ± 1,06 5,99   6,81 7,48 

Mg urinário (mmol/L) 1,94 ± 0,96 1,68 ± 0,88 1,75 ± 0,90 1,11   1,50 2,05 
                           (mmol/d) 2,99 ±±±± 1,61 2,72 ±±±± 1,49 2,80 ±±±± 1,51 1,76   2,42 3,75 
                           (mol/mol creau) 2,56 ± 1,30 2,23 ± 1,74 3,04 ± 1,65 1,73   2,80 4,19 

Nas linhas, letras diferentes correspondem a médias diferentes pelo teste t-Student (
ab

 p = 0,023; 
cd

 p = 0,001) 

Valores de referência: 

- Mg total plasmático: 0,75 – 1,05 mmol/L (ELIN, 1987; TOPF e MURRAY, 2003). 
- Mg eritrocitário: 1,65 – 2,65 mmol/L (TIETZ, 1995) 
- Mg urinário: 3,0 – 5,0 mmol/d (TIETZ, 1995) 

Apesar da concentração de Mg total plasmático ser considerada pouco 

sensível para avaliar o conteúdo de Mg corporal, foram encontrados valores médios 

aquém das referências e com diferença estatisticamente significante entre os gêneros. 

Vale lembrar que as mulheres foram as que apresentaram pior controle metabólico do 

diabetes e perfil lipídico. 
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Figura 19 - Correlações entre os parâmetros bioquímicos de Mg, de pacientes diabéticos do 

tipo 2 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HUOL (n = 51) 

Valores de referência 

- Mg total plasmático: 0,75 – 1,05 mmol/L (ELIN, 1987; TOPF e MURRAY, 2003) 

- Mg eritrocitário: 1,65 – 2,65 mmol/L (TIETZ, 1995) 

- Mg urinário: 3,0 – 5,0 mmol/d  (TIETZ, 1995) 

r = 0,516 
P = 0,000 

r = 0,259 
P = 0,066 

r = 0,283 
P = 0,044 
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Figura 20 - Parâmetros bioquímicos do status de Mg x razão D/SD da ingestão dietética bruta 
e ajustada pela energia e variação intrapessoal de magnésio, de pacientes diabéticos do tipo 

2 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HUOL (n = 51) 

Valores de referência 

- Mg total plasmático: 0,75 – 1,05 mmol/L (ELIN, 1987; TOPF e MURRAY, 2003) 

- Mg eritrocitário: 1,65 – 2,65 mmol/L (TIETZ, 1995) 

- Mg urinário: 3,0 – 5,0 mmol/d  (TIETZ, 1995) 

r = 0,146 
P = 0,306 

r = - 0,018 
P = 0,901 

r = 0,148 
P = 0,301 

r = 0,150 
P = 0,292 

r = -0,075 
P = 0,602 

r = -0,178 
P = 0,212 
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Ao se subdividir o grupo pelo uso de insulina, não foram observadas 

diferenças estatísticas nos parâmetros de Mg. Observou-se apenas tendência da 

concentração do Mg eritrocitário, expresso como µmol/g Hb, ser maior entre os que não 

faziam uso de insulina (7,06 ± 1,05 µmol/g Hb x 6,57 ± 1,03 µmol/g Hb, p = 0,096). 

Paralelamente verificou-se neste grupo menor volume de excreção urinária (1462,2 ± 

513,8 mL/24h x 1856,3 ± 655,8 mL/24h, p = 0,023) e menor nível de glicemia pós-

prandial (169,0 ± 85,6 mg/dL x 225,3 ± 89,4 mg/dL, p = 0,027). 

Quando o grupo foi dividido pelo uso de metformina houve diferença não 

pronunciada apenas nas concentrações de Mg eritrocitário expressas como mmol/L (sim: 

6,86 ± 1,02 mmol/L x não: 6,65 ± 1,15 mmol/L; p = 0,087). O mesmo não foi constatado 

ao se classificar os indivíduos por uso de diuréticos e por presença de microalbuminúria. 

Já quando se distribuiu o grupo de acordo com limites de adequação do 

controle glicêmico, pôde-se observar mais nitidamente a relação deste parâmetro com o 

status de Mg (Tabela 16), que, dentre os avaliados, foi o que mais se correlacionou com 

as concentrações de Mg. Além deste, alguns parâmetros que envolvem risco 

cardiovascular também foram evidenciados (Tabelas 17 e 18). 

Tabela 16 - Concentrações de Mg de acordo com adequação do controle glicêmico em 
diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HUOL (n = 51) 

PARÂMETRO LIMITES* n 
MAGNÉSIO 

PLASMA 
(mmol/L) 

p ERITRÓCITO 
(mmol/L) 

p URINA 
(mmol/d) 

P DIETA 
(mg/d) 

p 

glicemia de 
jejum 

<110mg/dL 23 0,75±0,07 
0,001 

2,01±0,17 
0,009 

2,49±1,34 
0,182 

243,7±88,4 
0,152 

>110mg/dL 28 0,68±0,07 1,85±0,25 3,05±1,61 212,9±62,0 

glicemia pós-
prandial 

<140mg/dL 17 0,75±0,06 
0,014 

1,99±0,19 
0,122 

2,17±1,32 
0,032 

236,9±49,3 
0,504 

>140mg/dL 34 0,69±0,08 1,89±0,25 3,12±1,52 221,7±86,3 

HbA 
< 8,0 % 6 0,76±0,05 

0,128 
1,94±0,18 

0,862 
3,58±2,32 

0,180 
246,0±59,4 

0,514 
> 8,0 % 45 0,71±0,08 1,92±0,24 2,69±1,37 224,9±62,0 

*admitiu-se como limite o valor máximo considerado como normal para indivíduos com DM2, de acordo com a meta para o 
tratamento destes indivíduos, sugerida pela SBD (2007). 



 

 

92 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

Tabela 17 - Correlações entre os parâmetros bioquímicos de Mg e demais parâmetros 
avaliados em diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HUOL 

PARÂMETROS r P 

Mg plasmático (mmol/L) x glicemia de jejum (mg/dL) -0,281 0,046 
  glicemia pós-prandial de 2 h (mg/dL) -0,322 0,021 

Mg eritrocitário (µmol/g Hb) x glicemia de jejum (mg/dL) -0,219 0,122 
  glicemia pós-prandial de 2 h (mg/dL) -0,222 0,118 
  microalbuminúria (mg/L) – 1ª urina -0,258 0,074 
  Mg dietético (mg/d) – bruto1 0,239 0,091 

Mg urinário (mmol/L) x glicemia de jejum (mg/dL) 0,291 0,038 
  IMC (kg/m

2
) 0,282 0,045 

  circunferência abdominal (cm) 0,288 0,041 

Tabela 18 – Correlações entre os parâmetros dietéticos de Mg e de fibras e demais 
parâmetros avaliados em diabéticos do tipo 2 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia 

do HUOL 

PARÂMETROS r P 
Mg dietético (mg/d) – bruto1 x glicemia de jejum (mg/dL) -0,233 0,100 

Mg dietético (mg/d) – ajustado2 x lipídio (g/d) – bruto1 -0,379 0,006 
  lipídio (g/1000kcal) -0,561 0,000 
  lipídio (g/d) – ajustado2 -0,666 0,000 
  carboidrato (g/1000kcal) 0,320 0,022 
  carboidrato (g/d) – ajustado2 0,414 0,003 
  fibra (g/d) – bruta1 0,500 0,000 
  fibra (g/1000kcal) 0,606 0,000 
  fibra (g/d) – ajustada2 0,707 0,000 

Fibra dietética (mg/d) - bruta1 x glicemia de jejum (mg/dL) -0,329 0,019 
  glicemia pós-prandial de 2 h (mg/dL) -0,321 0,022 

Fibra dietética (mg/d) - ajustada2 x carboidrato (g/d) – ajustado2 0,293 0,037 
1 

valor sem ajuste 
2
 valor ajustado pelo consumo energético e variação intrapessoal 

Como se pode observar, os parâmetros dietéticos basicamente só se 

correlacionaram entre si. As principais correlações observadas nos dados dietéticos eram 

esperadas, pelos tipos de alimentos consumidos como fonte de Mg; basicamente as 

mesmas associações foram observadas com as fibras (Tabela 18). 
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6 DISCUSSÃO 

Este estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Onofre Lopes 

(Natal/RN), hospital-escola referência no estado, que é integrado ao Sistema Único de 

Saúde – SUS. O Ambulatório de Endocrinologia deste hospital atende pacientes 

referenciados, principalmente, de Unidades Básicas de Saúde da capital e de cidades 

vizinhas, obedecendo ao princípio da hierarquização preconizado pelo SUS. 

O índice de adesão dos pacientes ao estudo foi satisfatório (n = 51), 

considerando todas as etapas ao longo dos meses de seleção e coleta de dados      

(Anexo O). A freqüência de diabéticos atendidos nesse ambulatório foi superior a 84 

pacientes, porém muitos foram excluídos por diferentes motivos, principalmente, 

alterações na tireóide, que podem desencadear alterações no status de Mg (MCCAFFREY 

e QUAMME, 1984; SHIBUTANI et al, 1989; GILROY et al, 2006). O uso de determinados 

medicamentos e suplementos (como: cálcio, cromo, zinco, vitamina D) e 

comprometimento renal avançado também fizeram parte dos fatores de exclusão. 

Como observado na pesquisa VIGITEL Brasil 2006 (MS, 2007), em que 5,9 % da 

população natalense feminina entrevistada referiu o diagnóstico médico de DM, em 

contraposição à masculina, na qual 2,9 % referiram ter a doença, a maior parte dos 

diabéticos avaliados no presente estudo foi de mulheres (72,5 %), o que ratifica este 

perfil da população local – ou se configura como um reflexo da maior busca destas pelos 

serviços de saúde. 

O DM2 atinge principalmente indivíduos acima de 30 anos, como observado 

aqui na população selecionada; entretanto, o diagnóstico em crianças e adolescentes 

tem aumentado significativamente (GABBAY, CESARINI e DIB, 2003; GAHAGAN, 

SILVERSTEIN e COMMITTEE ON NATIVE..., 2003; COPELAND et al, 2005). 



 

 

94 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

A genética é um fator predisponente para o surgimento de DCNT, e, aqui, 

dentre estas, o diabetes foi a doença mais relatada, junto com a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), a qual, somada com a obesidade e a dislipidemia, freqüentemente 

ocorrem em associação ao DM2. 

É importante ressaltar que a maioria dos pacientes avaliados era hipertensa 

(Tabela 8), tinha sobrepeso ou obesidade (Figura 13) e apresentava obesidade central 

(Tabela 9), que são fatores que, inquestionavelmente, se somam ao diabetes, 

aumentando a predisposição à resistência insulínica e o risco destes apresentarem 

alterações cardiometabólicas, como apontado em consensos (SBD, 2003; 2006; 2007; 

ADA, 2008a). 

Em virtude da própria doença, já era esperado que a maior parte da 

população fizesse uso de medicação (86 %). Dentre os medicamentos usados, observou-

se que praticamente metade dos pacientes avaliados usavam insulina, conduta 

atualmente sugerida para diabéticos do tipo 2 que não conseguem manter o controle 

glicêmico adequado apenas com o uso de antidiabéticos orais (SBD, 2007). Este dado 

reforça a importância de se monitorar melhor esses pacientes, inclusive com a avaliação 

de outros parâmetros, como o Mg, que parece ter papel primordial no controle do 

diabetes. 

Decerto a atividade física é um forte coadjuvante no tratamento do DM2. A 

sua prática desencadeia respostas no organismo que auxiliam no controle glicêmico, 

como demonstrado por Boulé et al (2001) em sua metanálise. Refere-se ainda que o 

exercício físico melhore os níveis pressóricos e auxilie na redução e manutenção do peso, 

pelo aumento do gasto energético, bem como na diminuição da obesidade central, que 

podem trazer benefícios aos pacientes diabéticos (ADA, 2003; WHO, 2003; HEALY et al, 

2006). 
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Apesar dos efeitos benéficos advindos da prática do exercício físico 

(DESHPANDE et al, 2005; IMPERATORE et al, 2006), foi observado, no grupo estudado, 

percentual de inatividade física (42,9 % - Tabela 8) superior aos 35 % registrados na 

pesquisa VIGITEL (MS, 2007), para a população adulta de Natal, que apresentou-se como 

a capital com mais indivíduos com inatividade física. 

O cenário brasileiro não difere muito daqueles países desenvolvidos, cujas 

populações apresentam maior nível de sedentarismo, obesidade, mudanças de hábitos 

alimentares; alterações estas que estão estritamente relacionadas à etiopatogenia do 

DM2 (MONTEIRO, MONDINI e COSTA, 2000; SARTONELLI e FRANCO, 2003; TORQUATO et al, 

2003; LEVY-COSTA et al, 2005; MASSIMINO et al, 2007). 

6.1 Avaliação do consumo alimentar 

Há de se considerar que a avaliação do consumo alimentar é um processo 

complexo, susceptível a erros aleatórios e sistemáticos. No intuito de minimizar erros 

inerentes a esta avaliação, o uso de metodologia estatística mais complexa é 

aconselhável, levando em conta variações intrapessoais e interpessoais, bem como 

ajustes pela energia, que consideram com mais precisão a influência do nutriente, por si 

só, sobre o evento a ser analisado (WILLET, HOWE e KUSHI, 1997; SLATER, MARCHIONI e 

FISBERG, 2004). 

O consumo de macronutrientes do grupo estudado foi adequado (Tabela 10). 

Contudo, apesar de não ter sido possível quantificar os tipos de lipídios, analisando os 

alimentos ingeridos, é possível inferir que alguns pacientes consumiam concentrações 

superiores ao percentual preconizado para gorduras saturadas (que deve ser menor do 

que 7 % do consumo energético total) e quantidades inferiores ao ideal para gordura 

monoinsaturada e poliinsaturada. 
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É certo que o excesso de calorias resulta em aumento de peso (Tabela 9 e 

Figura 13) e alterações nas concentrações lipídicas (Tabela 14 e Figura 17), as quais 

apresentaram-se alteradas no grupo aqui avaliado, especialmente o HDL-c, o qual foi 

encontrado baixo em 74,5 % do grupo. Entretanto, como mencionado por Salmerón et al 

(2001), os efeitos específicos dos tipos de gordura sobre o DM2 e à resistência insulínica 

não estão muito claros. 

O desequilíbrio entre os tipos de gordura dietética pode levar a eventos 

cardiovasculares, nos quais se observa aumento da peroxidação lipídica, comum no 

diabetes, passível de ser desencadeada por alterações nos sistemas enzimáticos, que 

podem ser potencializados em presença de alterações corpóreas do Mg. Este, em 

deficiência, compromete a síntese da glutationa (GSH) e, assim, a defesa antioxidante, 

aumentando os efeitos da peroxidação lipídica (HANS, SIALY e BANSAL, 2002). 

Além disto, como mencionado por Johnson (2001), uma dieta rica em gordura 

saturada pode prejudicar a absorção de Mg, fato este mais relevante quando se 

considera uma baixa ingestão do mineral, o que pode predispor ao aumento de 

complicações associadas ao DM. 

Quanto aos carboidratos (Tabela 10), apesar de alguns pacientes se 

preocuparem em consumir alimentos integrais (principalmente aveia), a maioria deles 

ingeria somas apreciáveis de alimentos refinados (pães e biscoitos) e alimentos com alto 

índice glicêmico; indicador que não está diretamente relacionado ao Mg. Contudo, ao 

ingerir alimentos com alto índice glicêmico, o paciente é susceptível a ter um pico 

hiperglicêmico pós-prandial maior do que o normal. 

Este consumo elevado de carboidratos simples reduziu a probabilidade da 

ingestão de somas adequadas de fibras, refletindo-se na alta porcentagem (77 %) de 

pacientes que consumiram concentrações de fibras abaixo da AI (Figura 14). 
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Essas observações, ou seja, aumento de ingestão de gorduras saturadas e 

açúcares e reduzido consumo de fibras, são características da denominada transição 

nutricional (SARTORELLI e FRANCO, 2003). Associada a esses hábitos, justifica-se a 

comprometida ingestão de Mg. 

Quanto à ingestão de Mg, de acordo com dados internacionais, 

freqüentemente são observadas ingestões dietéticas deste micronutriente abaixo das 

recomendações (PAOLISSO e BARBAGALLO, 1997; FORD e MOKDAD, 2003; LOPEZ-RIADURA 

et al, 2004; WANG et al, 2005; HUNT e JOHNSON, 2006). Ressalva deve ser dada a um 

grupo de diabéticos na Suíça, avaliados através da história dietética, que ingeriram 

concentrações adequadas de Mg – 423,2 ± 103,1 mg/d para homens e 419,1 ± 109,7 

mg/d para mulheres (WÄLTI et al, 2002). Como verificado em outras populações de 

diabéticos (MAYER-DAVIS et al, 2006; PITT et al, 2007), no grupo estudado nesta pesquisa, 

a ingestão de Mg não foi diferente: quase 100 % dos pacientes ingeriram concentrações 

menores do que a EAR (Tabela 10, Figuras 15 e 16). 

No Brasil, poucos estudos têm sido realizados para avaliar a ingestão dietética 

de Mg, especialmente em indivíduos acometidos por DCNT. Contudo, sistematicamente 

nosso grupo vem observando baixas concentrações de Mg em diferentes grupos – 

atletas e indivíduos saudáveis (SARDINHA, 2002; MARI, 2002; SETARO, 2005; GALANTE, 

2007). 

Apesar de haver evidências de que o consumo de fibras e de determinados 

tipos de carboidratos possam ter papel preponderante na resposta metabólica pós-

prandial (HODGE et al, 2004; MARSH e BRAND-MILLER, 2008; TIMM e SLAVIN, 2008), como 

abordado por Sartorelli e Cardoso (2006), essas evidências ainda são consideradas 

inconsistentes. Uma dieta rica em cereais integrais (ricos em Mg) parece ter mais 

impacto na proteção contra o diabetes e suas complicações do que o índice glicêmico. 



 

 

98 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

Este papel protetor desempenhado pela fibra dos cereais também foi 

evidenciado por Schulze et al (2007), tanto no estudo de coorte prospectivo que 

desenvolveu, quanto na metanálise realizada comparando vários dados. É importante 

ressaltar que a ingestão de Mg só foi inversamente associada com o risco de DM por 

estes autores na metanálise, não na coorte. Além disto, dentre os estudos avaliados na 

metanálise, alguns também não verificaram essa associação (KAO et al, 1999). Por outro 

lado, dados da metanálise realizada por Larsson e Wolk (2007) reforçam a associação 

inversa da ingestão de Mg com a incidência de DM2. 

Relativo à ingestão dietética de Mg, no presente trabalho, as únicas 

correlações significativas observadas foram entre a ingestão ajustada de Mg e a ingestão 

de fibras e de carboidratos (Tabela 18), o que mostra que esses nutrientes vêm das 

mesmas fontes alimentares (Tabela 11). Por outro lado, foi observada associação inversa 

entre a ingestão bruta de fibra e a glicemia de jejum, o que reafirma o papel da dieta 

sobre o controle metabólico do DM (Tabela 18). 

6.2 Avaliação do status de magnésio 

A concentração de Mg plasmático é considerada pouco sensível a pequenas e 

médias alterações no status de Mg, uma vez que tende a manter-se em níveis normais, 

só alterando-se diante de variações bruscas. Assim como a ingestão de Mg foi baixa, 

foram encontrados valores médios de Mg plasmático baixos e com diferença 

estatisticamente significante entre os gêneros (Tabela 15). Vale lembrar ainda que as 

mulheres foram as que apresentaram pior controle metabólico do diabetes e do perfil 

lipídico (Tabelas 12 e 14). 

Assim como Wang et al (2005) não observaram associação entre as 

concentrações de Mg plasmático e ingestão dietética de Mg, neste trabalho também não 
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foram verificadas nenhuma associação significativa entre o consumo deste 

micronutriente e os parâmetros bioquímicos avaliados (Figura 20 e Tabela 18). 

Deste modo, os valores de Mg abaixo de 0,75 mmol/L encontrados em 30 

pacientes mostram uma alteração na compartimentalização do Mg nesse grupo (Figura 

19). Soma-se a isso a inadequação da ingestão de Mg (Figuras 15 e 16). Vários estudos 

com diabéticos mostraram também alterações do Mg plasmático, sendo esta observação 

mais exacerbada nos indivíduos com controle metabólico do DM prejudicado (LIMA et al, 

1998; PAULA et al, 2001; WÄLTI et al, 2003; CHAMBERS et al, 2006; SAFI et al, 2007) – 

Tabela 16. 

Em populações saudáveis comumente não são observadas diferenças nas 

concentrações plasmáticas de Mg entre os gêneros (ALIMONTI et al, 2005; MATAIX et al, 

2006; SALES et al, 2007). Todavia, como constatado por Brown et al (1999) em diabéticos 

do tipo 1, observaram-se concentrações de Mg menores nas mulheres (0,70 mmol/L) do 

que nos homens (0,75 mmol/L). Essas foram as que apresentaram pior controle 

metabólico (Tabela 12), como visto também por Brown et al (1999). Vale ressaltar que as 

mulheres, em relação aos homens, também apresentaram perfil lipídico mais alterado 

(Tabela 14). Provavelmente isso se deu por diferenças hormonais entre os gêneros. 

É descrito na literatura que estados hiperglicêmicos podem predispor à maior 

excreção de Mg urinário (KHAN et al, 1999; BARBAGALLO et al, 2003; WANG et al, 2005). A 

hiperglicemia leva à poliúria, que, além da glicosúria, leva à maior excreção de outros 

metabólitos, dentre eles, os minerais. 

No presente estudo a poliúria só foi identificada em quatro pacientes, que 

não foram os mesmos que apresentaram aumento da excreção urinária de Mg. Portanto, 

a causa de maior excreção urinária do Mg poderia ser desencadeada por alterações na 

reabsorção do Mg no rim, independente de existir maior excreção urinária. Essa 
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alteração poderia ocorrer em nível tubular, por mecanismo ainda desconhecido (YASMIN, 

HALEEM e HALEEM, 2006; BARBAGALLO e DOMINGUEZ, 2007). 

A maior excreção de Mg urinário seria devida ou a alterações no mecanismo 

de transporte catiônico ou a alterações hormonais, como sugerido por Driziene et al 

(2003) e Yasmin, Haleem e Haleem (2006). 

Provavelmente a hipomagnesúria encontrada na maioria dos pacientes 

deveu-se à maior necessidade dos mesmos reabsorverem Mg para compensar as baixas 

concentrações sangüíneas, podendo ainda ser reflexo da baixa ingestão dietética, uma 

vez que relata-se que esta comumente é associada à excreção de Mg via urina (VALK, 

1999; SARIS et al, 2000). 

Embora não se tenham observado associações significativas entre os 

parâmetros de função renal e o status de Mg, são demonstrados que baixas 

concentrações de Mg sérico, por si, podem predizer prejuízo na função renal em 

diabéticos do tipo 2 sem comprometimento renal, e possivelmente a presença de 

proteinúria  (PHAM et al, 2005). Essa observação é reiterada quando relembramos que o 

rim é o principal órgão envolvido na homeostase do Mg, de forma que qualquer 

alteração renal pode desencadear mudanças na compartimentalização do Mg corpóreo. 

6.3 Status de magnésio x controle metabólico do diabetes 

Em relação ao controle metabólico do DM, tanto a concentração de Mg 

plasmático como o eritrocitário se correlacionaram com a glicemia (jejum e pós-prandial 

– Tabela 17). Como observado por Lima et al (1998), no presente estudo não verificou-se 

correlações entre a hemoglobina glicada, a qual avalia o controle metabólico dos 

pacientes por período maior do que as glicemias. 
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Como mencionado anteriormente, altos níveis de glicose circulante podem 

levar ao aumento da excreção renal de Mg e; conseqüentemente, à maior perda urinária 

do mineral, resultando em menores concentrações nos fluídos e compartimentos 

celulares. As alterações metabólicas em pacientes diabéticos – hiperinsulinemia, 

hiperglicemia e resistência insulínica – podem contribuir para o déficit de Mg (KHAN et al, 

1999; DJURHUUS, HENRIKSEN e KLITGAARD, 2002).  

Por outro lado, apesar de alguns autores apontarem que a hipomagnesemia é 

causada pelo diabetes e não o inverso, é possível que a deficiência de Mg também possa 

influenciar no surgimento desta doença; não como um fator único, mas como um 

coadjuvante. Vale lembrar que o déficit de Mg interfere aproximadamente em 100 

reações enzimáticas que utilizam ou produzem ATP. 

Na hiperglicemia, segundo Delva et al (2002), quando há alterações iônicas 

resultantes do aumento de ATP intracelular, há diminuição do Mg plasmático, que é 

direcionado para dentro das células, por exemplo, as β  pancreáticas, para regular os 

mecanismos de síntese de insulina. 

Em contraposição, Barbagallo et al (2003) relataram que em pacientes com 

resistência insulínica, a própria hiperinsulinemia poderia contribuir para a depleção de 

Mg, uma vez que este hormônio tem sido considerado um regulador da homeostase de 

Mg. 

Alguns estudos mostram a administração de insulina em pacientes diabéticos 

aumentando as concentrações eritrocitárias de Mg (TAKAYA et al, 2003). Contudo, no 

grupo aqui avaliado não se observaram diferenças nos parâmetros de Mg entre os 

pacientes que fazem uso de insulina e os que não. 

O mesmo não foi observado com o uso da metformina. Na literatura, estudos 

mostram tanto que esta pode aumentar as concentrações corpóreas de Mg 
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(SENKOTTAIYAN, 2008), quanto levar a depleção tecidual e/ou sérica deste mineral 

(SHAPES, SCHULSSEL e CIFUENTES, 2004). 

A metformina, segundo a literatura, reduz a produção de glicose pela redução 

de sua absorção intestinal, aumento da captação no tecido muscular e adiposo e por 

meio da diminuição da gliconeogêse e da glicogenólise hepáticas. Além disso, reduz a 

oxidação de lipídios. É complicado afirmar qual tipo de alterações a metformina poderia 

acarretar nas concentrações de Mg, especialmente porque o mecanismo de ação desta 

droga em nível hepático é similar ao das glitazonas, em que atribui-se que pode 

aumentar o Mgi (da SILVA, 1996; YOUNG, PIRES e LIMA, 2001; SBD, 2007). 

Pode-se ainda especular que a redução da absorção de glicose no trato 

gastrointestinal possa promover alterações na mucosa, que leva à redução da absorção 

de Mg. 

De acordo com Wells (2008), no DM2 ocorrem eventos lipotóxicos que podem 

comprometer a homeostase de Mg. Nesse caso é descrito o acúmulo de gordura na 

membrana das células somáticas, que diminuem a entrada dos íons Mg2+, reduzindo suas 

concentrações intracelulares, e, por conseguinte, o MgATP2+, aumentando assim à 

resistência insulínica. 

O grupo avaliado neste trabalho apresentou, principalmente, dislipidemia por 

concentrações baixas de HDL-c (Tabela 14 e Figura 17). É comum observar essa alteração 

em pacientes com DM2, acompanhada principalmente de aumento de triglicerídeos 

(GUERRERO-ROMERO e RODRÍGUEZ-MORÁN, 2000; RODRÍGUEZ-MORÁN e GUERRERO-

ROMERO, 2001; ABOU-SEIF e YOUSSEF, 2004; SIRAJ et al, 2006; PETITTI et al, 2007). 

Essas alterações no perfil lipídico, associadas a outros fatores ambientais, 

como relatado por Farvid et al (2004), constituem-se em fatores de risco para maior 

incidência de doenças cardiovasculares e morte por infarto, como observado no 
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presente estudo, o qual foi aumentado, especialmente, entre os homens (Figura 18). 

Vale salientar que, de acordo com Rosanoff e Seeling (2004), o Mg influi no perfil lipídico 

por ter um papel fundamental na atividade da colesterol acil transferase lecitina (LCAT), 

bem como em enzimas que participam do metabolismo lipídico, como a HMG-CoA 

redutase (3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase). 

Na presente pesquisa não foram observadas correlações entre os parâmetros 

utilizados para avaliar o perfil lipídico. Contudo, na literatura são descritas em pacientes 

com diabetes correlações inversas entre o Mg plasmático e o HDL-c (GUERRERO-ROMERO 

e RODRÍGUEZ-MORÁN, 2000), e correlação positiva entre o LDL-c, mas apenas em 

indivíduos brancos (MA et al, 1999). 

Além disso, como descrito na literatura, também se observou que diabéticos 

com maior IMC e circunferência abdominal possuíam menores concentrações de Mg 

plasmático (KHAN et al, 1999; CORICA et al, 2006).  

No entanto, apesar desta observação, vale salientar que no presente estudo 

foram verificadas correlações diretas do IMC e obesidade central apenas com o Mg 

urinário (Tabela 17). Provavelmente estas associações estariam ligadas à presença de 

maior resistência insulínica, comumente associada a quadros de obesidade, em que se 

observa maior acúmulo de tecido adiposo, que, junto à ação comprometida da insulina, 

comprometeria o status de Mg. Relata-se que, em presença de maior concentração de 

células adiposas, a gordura em excesso altera a permeabilidade da membrana celular, 

interferindo nas trocas catiônicas entre o meio intracelular e extracelular, predispondo, 

assim, a alterações na compartimentalização do Mg (WELLS, 2008). 

Outro evento comum ao diabético do tipo 2 é a hipertensão, em que também 

verifica-se a presença de resistência insulínica, independente do DM2. Apesar de serem 

evidenciados efeitos do Mg sobre a pressão arterial, principalmente sistólica (MA et al, 
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1995; YASMIN, HALEMM e HALEEM, 2006; SONTIA e TOUYZ, 2007), no presente estudo não 

observaram-se correlações entre os níveis pressóricos e os parâmetros de Mg avaliados; 

o que não despreza que o Mg possa exercer influência sobre estes níveis, uma vez que 

este mineral exerce efeitos vasoconstrictores no tecido muscular cardíaco, e, estando em 

concentrações alteradas, pode propiciar pior controle pressórico. 

Quiçá as alterações presentes no diabetes sejam mais relevantes no 

surgimento da hipomagnesemia do que o inverso; no entanto, não se deve desprezar a 

hipótese de que a deficiência de Mg possa influir na etiologia do diabetes, 

principalmente quando somado a essa deficiência existam outros fatores ambientais e, 

principalmente, genéticos. 

Apesar dos fortes indícios dos benefícios de uma dieta adequada e da prática 

de atividade física no tratamento do DM2, poucos são os pacientes que de fato aderem a 

essa terapêutica, muitas vezes assegurando-se que apenas as medidas farmacológicas 

instituídas serão eficazes, o que mostra que esses pacientes acreditam muito mais na 

eficácia do tratamento medicamentoso. 

Além disso, alguns pacientes que buscam ingerir uma dieta equilibrada, 

muitas vezes não têm orientação adequada sobre quais alimentos consumir, o que pode 

predispor a déficits nutricionais, os quais podem agravar mais ainda o seu quadro clínico, 

como demonstrado com o Mg. 

Diante deste contexto pergunta-se se a suplementação com Mg deve ser 

instituída como conduta para o tratamento de diabéticos do tipo 2. Assim como existem 

dados controversos sobre a ingestão de Mg auxiliar no controle glicêmico de pacientes 

diabéticos, não existe consenso sobre os benefícios da suplementação de Mg nesses 

pacientes. Larsson e Wolk (2007) comentam que ainda é prematuro instituir a 
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suplementação de Mg para diabéticos do tipo 2, e que o aumento do consumo de 

alimentos fonte de Mg pode ser mais prudente. 

Por fim, o estado diabético interfere na manutenção das concentrações 

normais do Mg corpóreo, podendo desencadear facilmente hipomagnesemia, 

principalmente quando há presença de controle metabólico deficiente, levando às 

complicações crônicas. Assim como o diabetes leva à hipomagnesemia, esta também 

pode propiciar o desenvolvimento do DM, especialmente em indivíduos que apresentem 

outros fatores de risco associados. 

Os dados do presente estudo indicam que possivelmente a suplementação 

com Mg nos pacientes com comprovada deficiência (baixo Mg plasmático, eritrocitário, 

urinário e dietético) pode ser efetiva na compensação metabólica desses diabéticos. 
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7 CONCLUSÕES 

 Setenta e um por cento dos pacientes avaliados apresentaram alterações no 

status de Mg, avaliado pelas concentrações de Mg no plasma, eritrócito e 

urina. 

 Noventa e oito por cento das mulheres apresentaram ingestão de Mg 

inadequada, sendo observada baixa ingestão deste micronutriente também 

em quase 93 % dos homens. 

 Os pacientes que mais apresentaram alterações relacionadas ao diabetes 

mellitus tipo 2 foram os que tiveram o status de Mg mais alterado. 





 

 

109 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e Diretriz de Prevenção da Aterosclerose da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol, v. 77, n. 3, p. 1–100, 2001. 

IV Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e Diretriz de Prevenção da Aterosclerose. Arq Bras 
Cardiol, v. 88, p. 1-19, 2007. (Supl I) 

ABOU-SEIF, M.; YOUSSEF, A.A.  Evaluation of some biochemical changes in diabetic patients. Clin 
Chim Acta, v. 346, p. 161-170, 2004. 

AGUS, Z.S. Hypomagnesemia. J Am Soc Nephrol, v. 10, p. 1616-1622, 1999. 

ALIMONTI, A.; BOCCA, B.E.; MANNELLA, F.; PETRUCCI, F.; ZENNARO, R.; COTICHINI, C.; D’IPPOLITO, 
A.; AGRESTI, S.; CAIMI, G.F.  Assessment of reference values for selected elements in a healthy urban 
population. Ann Ist Super Sanità, v. 41, n. 2, p. 181-187, 2005. 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Physical activity/exercise and diabetes mellitus. Diabetes Care, 
v. 26, p. S73-S77, 2003. (Supply 1) 

______. Standards of medical care in diabetes – 2008. Diabetes Care, v. 31, p. S12-S54, 2008.  
(Supply 1). 

______. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care, v. 31, p. S55-S60, 2008. 
(Supply 1). 

______. Nutrition recommendations and interventions for diabetes. Diabetes Care, v. 31, p. S61-S78, 
2008. (Supply 1). 

ARANDA, P.; PLANELLS, E.; LLOPIS, J. Magnesio. Scientific communication: art o technique? Ars 
Pharmaceutica, v. 41, n. 1, p. 91-100, 2000. 

ARAÚJO, M.O.D.; GUERRA, T.M.M. Alimentos “Per Capita”. 2. ed. Natal: Ed. Universitária, 1995. 

BARBAGALLO, M.; RESNICK, L.M.; DOMINGUEZ, L.J.; LICATA, G. Diabetes mellitus, hipertensão e 
envelhecimento: a hipótese iônica das moléstias metabólico-cardiovasculares e o envelhecimento. 
Diabetes Metabol, v. 3, p. 116-128, 1998. 

BARBAGALLO, M.; DOMINGUEZ, L.J.; GALIOTO, A.; FERLISI, A.; CANI, C.; MALFA, L.; PINEO, A.; 
BUSARDO, A.; PAOLISSO, G. Role of magnesium in insulin action, diabetes and cardio-metabolic 
syndrome X. Mol Aspects Med, v. 24, p. 39-52, 2003. 



 

 

110 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

BARBAGALLO, M.; DOMINGUEZ L.J. Magnesium metabolism in type 2 diabetes mellitus, metabolic 
syndrome and insulin resistence. Arch Biochem Biophys, v. 458, p. 40-47, 2007. 

BARRETO, S.A.J.; CYRILLO, D.C. Análise da composição dos gastos com alimentação no Município de 
São Paulo (Brasil) na década de 1990. Rev Saúde Pública, v. 35, n. 1, p. 52-59, 2001. 

BOULÉ, N.G.; M.A.; HADDAD, E.; KENNY, G.P.; WELLS, G.A.; SIGAL, R.J. Effects of exercise on glycemic 
control and body mass in type 2 diabetes mellitus. A meta-analysis of controlled clinical trials. JAMA, 
v. 286, n. 10, p. 1218-1227, 2001. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Portaria no 33, de 13 de 
janeiro de 1998. Brasília, 1998. Disponível em: http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php. 
Acesso em: 22 de fevereiro de 2007. 

BROWN, I.R.; MCBAIN, A.M.; CHALMERS, J.; CAMPBELL, I.W.; BROWN, E.; LEWIS, M.J. Sex difference 
in the relationship of calcium and magnesium excretion to glycaemic control in type 1 diabetes 
mellitus. Clin Chim Acta, v. 283, p. 119-128, 1999. 

CASTELLI, W.P.; ABBOTT, R.D.; MCNAMARA, P.M. Summary estimates of cholesterol used to predict 
coronary heart disease. Circulation, v. 67, p. 730-734, 1983. 

CHAMBERS, E.C.; HESHKKA, S.; GALLAGHER, D.; WANG, J.; PI-SUNYER, X; PIERSON, R.N. Serum 
magnesium and type-2 diabetes in african americans and hispanics: a New York cohort. J Am Coll 
Nutr, v. 25, n. 6, p. 509-513, 2006. 

COPELAND, K.C.; BECKER, D.; GOTTSCHALK, M.; HALE, D. Type 2 Diabetes in children and adolescents: 
risk factors, diagnosis, and treatment. Clin Diabetes, v. 23, n. 4, p. 181-185, 2005. 

CORICA, F.; ALLEGRA, A.; IENTILE, R.; BUEMI, M.; CORSONELLO, A.; D'ANGELO, R.; BONANZINGA, S.; 
CUCINOTTA, D.; CERUSO, D. Reduced intraplatelet magnesium concentrations in elderly patients with 
non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM). Arch Gerontol Geriatr, v. 25, p. 255-262, 1997. 

CORICA, F.; CORSONELLO, A; IENTILE, R.; CUCINOTTA, D., DI BENEDETTO, A.; PERTICONE, F.; 
DOMINGUEZ, L.J.; BARBAGALLO, M. Serum ionized magnesium levels in relation to metabolic 
syndrome in type 2 diabetic patients. J Am Coll Nutr, v. 25, n. 3, p. 210-215, 2006. 

CORSONELLO, A.; IENTILE, R.; BUEMI, M.; CUCINOTTA, D.; MAURO, V.N.; MACAIONE, S.; CORICA, F. 
Serum ionized magnesium levels in type 2 diabetic patients with microalbuminuria or clinical 
proteinuria. Am J Nephrol, v. 20, n. 3, p. 187-192, 2000. 

Da SILVA, M.E.R. Tratamento do diabetes mellitus não dependente de insulina. Orientações atuais. 
Arq Bras Cardiol, v. 67, n. 4, p. 223-229, 1996. 



 

 

111 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

De ABREU, E.S.; TORRES, E.A.F.S. Restaurante “por quilo”: vale o quanto pesa? Uma avaliação do 
padrão alimentar em restaurantes de São Paulo, SP. Nutrire, v. 25, n. 1, p. 7-22, 2003. 

DELVA, P.; DEGAN, M.; PASTORI, C.; FACCINI, G.; LECHI, A. Glucose-induced alterations of intracellular 
ionized magnesium in human lymphocytes. Life Sci, v. 71, p. 2119-2135, 2002. 

DESHPANDE, A.D.; BAKER, E.A.; LOVEGREEN, S.L.; BROWNSON, R.C. Environmental correlates of 
physical activity among individuals with diabetes in the rural midwest. Diabetes Care, v. 28, p. 1012-
1018, 2005.  

DEUSTER, P.A.; TROSTMANN, U.H.; BERNIER, L.L.; DOLEV, E. Indirect vs direct measurement of 
magnesium and zinc in erythrocytes. Clin Chem, v. 33, n. 4, p. 529-532, 1987. 

DJURHUUS, M.S.; HENRIKSEN, J.E.; KLITGAARD, N.A.H. Magnesium, sodium, and potassium content 
and [3H]ouabain binding capacity of skeletal muscle in relatives of patients with type 2 diabetes: 
effect of dexamethasone. Metabolism, v. 51, n. 10, p. 1331-1339, 2002. 

DJURHUUS, M.S.; HENRIKSEN, J.E.; KLITGAARD, N.A.; BLAABJERG, O.; THYE-RONN, P.; ALTURA, B.M.; 
ALTURA, B.T.; BECK-NIELSEN, H. Effect of moderate improvement in metabolic control on magnesium 
and lipid concentrations in patients with type 1 diabetes. Diabetes Care, v. 22, n. 4, p. 546-554, 1999. 

DOMINGUEZ, L.J.; BARBAGALLO, M.; SOWERS, J.R.; RESNICK, L.M. Magnesium responsiveness to 
insulin and insulin-like growth factor I in erythrocytes from normotensive and hypertensive subjects. 
J Clin Endocrinol Metab, v. 83, n. 12, p. 4402-4407, 1998. 

DRIZIENE, Z.; STAKISAITIS, D.; PREIKSA, R.; PADAIGA, Z. Magnesium urinary excretion in diabetic 
adolescents. Sem Cardiol, v. 9, n. 2, p. 24-31, 2003. 

DURLACH, J.; DURLACH, V.; BAC, P.; RAYSSINGUIER, Y.; BARA, M; GUIET-BARA, A. Magnesium and 
ageing. II. Clinical data: aetilogical mechanisms and pathophysiological consequences of magnesium 
deficit in the elderly. Magnesium Res, v. 6, n. 4, p. 379-394, 1993. 

ELIN, R.J. Assessment of magnesium status. Clin Chem, v. 33, n. 1, p. 1965-1970, 1987. 

EXPERT PANEL ON DETECTION, EVALUATION, AND TREATMENT OF HIGH BLOOD CHOLESTEROL IN 
ADULTS. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program 
(NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults 
(Adult Treatment Panel III). JAMA, v. 285, n. 19, p. 2486-2497, 2001. 

FARVID, M.S.; FARVID, M.; SIASSI, F.; JALALI, M.; HOSSEINI, M.; SAADAT, N. The impact of vitamin 
and/or mineral supplementation on lipid profiles in type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pratice, v. 65, 
p. 21-28, 2004. 



 

 

112 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

FOOD AND NUTRITION BOARD; INSTITUTE OF MEDICINE. Magnesium. In: __. Dietary reference 
intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, DC: National 
Academy Press, 1997. Cap. 6, p. 190-249. 

______. Dietary reference intakes: applications in dietary assessment. Washington, DC: National 
Academy Press, 2000. 

FORD, E.S.; MOKDAD, A.H. Dietary magnesium intake in a national sample of U.S. adults. J Nutr, v. 
133, p. 2879-1882, 2003. 

GABBAY, M.; CESARINII, P.R.; DIB, S.A. Diabetes melito do tipo 2 na infância e adolescência: revisão 
da literatura. J Pediatr, v. 79, n. 9, p. 201-208, 2003. 

GAHAGAN, S.; SILVERSTEIN, J.; COMMITTEE ON NATIVE AMERICAN CHILD HEALTH AND SECTION ON 
ENDOCRINOLOGY. Prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus in children, with special 
emphasis on american indian and alaska native children. Pediatrics, v. 112, p. e328–e347, 2003. 

GALANTE, A.P. Desenvolvimento e validação de um método computadorizado para avaliação do 
consumo alimentar, preenchido por indivíduos adultos utilizando a Web. 114 f. Tese (Doutorado 
em Nutrição Humana Aplicada) - FCF/FEA/FSP, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007. 

GALANTE, A.P.; COLLI, C. Sistema Computadorizado On Line NutriQuanti. São Paulo, 2007. 
Disponível em: http://www.nutriquanti.com.br/nutri/. 

GILROY, C.V.; HORNEY, B.S.; BURTON, S.A.; MACKENZIE, A.L. Evaluation of ionized and total serum 
magnesium concentrations in hyperthyroid cats. Can J Vet Res, v. 70, p. 137–142, 2006. 

GIMENO, S.G.A.; FERREIRA, S.R.G.; FRANCO, L.J.; HIRAI, A.T.; MATSUMURA, L.; MOISÉS, R.S. 
Prevalence and 7-year incidence of Type II diabetes mellitus in a Japanese-Brazilian population: an 
alarming public health problem. Diabetologia, v. 45, p. 1635-1638, 2002. 

GORDON, C.; CHUNLEA, W.C.; ROCHE, A.F. Stature, recumbent length, and weight. In: LOHMANN T, 
ROCHE, AF; MARTORELL, R. Anthropometric standardization reference manual. Champaign: Human 
Kinetics, 1988. p. 3-8. 

GROSS, J.L.; AZEVEDO, M.J.; SILVEIRO, S..P.; CANANI, L.H.; CARAMORI, M.L.; ZELMANOVITZ, T. 
Diabetic Nephropathy: diagnosis, prevention, and treatment. Diabetes Care, v. 28, p. 176-188, 2005. 

GUERRERO-ROMERO, F.; RODRÍGUEZ-MORÁN, M. Hypomagnesemia is linked to low serum HDL-
cholesterol irrespective of serum glucose values. J Diabetes Complications, v. 14, p. 272-276, 2000. 



 

 

113 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

HANS, C.P.; SIALY, R.; BANSAL, D.D. Magnesium deficiency and diabetes mellitus. Curr Sci, v. 83, n. 
12, p. 1456-1463, 2002. 

HE, K.; LIU, K.; DAVIGLUS, M.L.; MORRIS, S.J.; LORIA, C.M.; van HORN, L.; JACOBS, D.R.; SAVAGE, P.J. 
Magnesium intake and incidence of metabolic syndrome among young adults. Circulation, v. 113,    
p. 1675-1682, 2006. 

HEALY, G.N.; DUNSTAN, D.W.; SHAW, J.E.; ZIMMET, P.Z.; OWEN, N. Beneficial associations of physical 
activity with 2-h but not fasting blood glucose in Australian adults. Diabetes Care, v. 29, p. 2598-
2604, 2006. 

HODGE, A.M.; ENGLISH, D.R.; O’DEA, K.; GILES, G.G.  Glycemic index and dietary fiber and the risk of 
type 2 diabetes. Diabetes Care, v. 27, p. 2701-2706, 2004. 

HUMPHRIES, S., KUSHNER, H., FALKNER, B. Low dietary magnesium is associated with insulin 
resistance in a sample of young, nondiabetic black Americans. Am J Hypertens, v. 12, p. 747-756, 
1999. 

HUNT, C.D.; JOHNSON, L.K. Magnesium requirements: new estimations for men and women by cross-
sectional statistical analyses of metabolic magnesium balance data. Am J Clin Nutr, v. 84, p. 843-852, 
2006. 

IMPERATORE, G.; CHENG, Y..; WILLIAMS, D.E.; FULTON, J.; GREGG, E.W. Physical activity, 
cardiovascular fitness, and insulin sensitivity among U.S. adolescents. Diabetes Care, v. 29, p. 1567-
1572, 2006. 

INSTITUTE OF MEDICINE. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, 
cholesterol, protein, and amino acids. Washington, DC: National Academy Press, 2002. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. 3. ed. São Paulo, 1985. v. 1, 
533p. 

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. Diabetes Atlas. 3. ed. Bélgica: IDF, 2008. 

JOHNSON, S. The multifaceted and widespread pathology of magnesium deficiency. Med 
Hypotheses, v. 56, n. 2, p. 163-170, 2001. 

JULIOUS, S.A. Sample sizes for clinical trials with normal data. Stat Med, v. 23, n. 12, p. 1921-1986, 
2004. 

KAO, W.H.L.; FOLSOM, A.R.; NIETO, J.; MO, J.P.; WATSON, R.L.; BRANCATI, F.L. Serum and dietary 
magnesium and the risk for type 2 diabetes mellitus. Arch Intern Med, v. 159, p. 2151-2159, 1999. 



 

 

114 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

KHAN, L.A.; ALAM, A.M.S.; ALI, L.; GOSWAMI, A.; HASSAN, Z.; SATTAR, S.; BANIK, N.G.; KHAN, A.A. 
Serum and urinary magnesium in young diabetic subjects in Bangladesh. Am J Clin Nutr, v. 69, p. 70-
73, 1999. 

LARSON, S.C.; WOLK, A. Magnesium intake and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis. J Intern Med, 
v. 262, p. 208-214, 2007. 

LEVY-COSTA, R.B.; SICHIERI, R.; PONTES, N.S.; MONTEIRO, C.A. Disponibilidade domiciliar de 
alimentos no Brasil: distribuição e evolução (1974-2003). Rev Saúde Pública, v. 39,n. 4, p. 530-540, 
2005. 

LIMA, M.L.; POUSADA, J.C.; RODRIGUES, L.E.; BARBOSA, K.; CANGUCU, V. The effect of magnesium 
supplementation in increasing doses on the control of type 2 diabetes. Diabetes Care, v. 21, n. 5,      
p. 682-686, 1998. 

LOPEZ-RIADURA, R.; WILLETT, W.C.; RIMM, E.B.; LIU, S.; STAMPFER, M.J.; MANSON, J.E.; HU, F.B. 
Magnesium intake and risk of type 2 diabetes in men and women. Diabetes Care, v. 27, n. 1, p. 134-
140, 2004. 

MA, J.; FOLSOM, A.R.; MELNICK, S.L.; ECKFELDT, J.H.; SHARRETT, A.R.; NABULSI, A.A.; HUTCHINSON, 
R.G.; METCALF, P.A. Associations of serum and dietary magnesium with cardiovascular disease, 
hypertension, diabetes, insulin, and carotid arterial wall thickness: the ARIC study. J Clin Epidemiol,  
v. 48, n. 7, p. 927-940, 1995. 

MARI, E.T.L. Análises uni e multivariada na avaliação do estado nutricional de atletas de pólo 
aquático feminino: enfoque em minerais. 2002. 97 f. Dissertação (Mestrado em nutrição Humana 
Aplicada) – FCF/FEA/FSP, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002. 

MARSH, K.; BRAND-MILLER, J. State of the art reviews: glycemic index, obesity, and chronic disease. 
Am J Lifestyle Med, v.2, n. 2, p. 142-150, 2008. 

MARTIN, M.T.; SHAPIRO, R. Atomic absorption spectrometry of magnesium. Methods Enzymol,      v. 
158, p. 365-370, 1988. 

MASSIMINO, F.C.; GIMENO, S.G.A.; FERREIRA, S.R.G.; JAPANESE-BRAZILIAN DIABETES STUDY GROUP. 
All-cause mortality among Japanese-Brazilians according to nutritional characteristics. Cad Saúde 
Pública, v. 23, n. 9, p. 2145-2156, 2007. 

MATAIX, J.; ARANDA, P.; LÓPEZ-JURADO, M.; SÁNCHEZ, C.; PLANELLS, E.; LLOPIS, J. Factors 
influencing the intake and plasma levels of calcium, phosphorus and magnesium in the southern 
Spain. Eur J Nutr, v. 45, p. 349-354, 2006. 



 

 

115 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MAYER-DAVIS, E.J.; ; NICHOLS, M. LIESE, A.D.; BELL, R.A.; DABELEA, D.M.; JOHANSEN, J.M.; PIHOKER, 
C.; RODRÍGUEZ, B.L.; THOMAS, J.; WILLIAMS, D. Dietary intake among youth with diabetes: the 
SEARCH for diabetes in youth study. J Am Diet Assoc, v. 106, p. 689-697, 2006. 

MCCAFFREY, C.; QUAMME, G.A. Effects of thyroid status on renal calcium and magnesium handling. 
Can J Comp Med, v. 48, p. 51–57, 1984. 

MCCARTY, M.F. Nutraceutical resources for diabetes prevention – an update. Med Hypotheses, v. 64, 
n. 1, p. 151-158, 2005. 

MCKEOWN, N.M.; MEIGS, J.B.; LIU, S.; WILSON, P.W.F.; JACQUES, P.F. Whole-grain intake is favorably 
associated with metabolic risk factors for type 2 diabetes and cardiovascular disease in the 
Framingham Offspring Study. Am J Clin Nutr, v. 76, p. 390-398, 2002. 

MENDES NETTO, R.S. Estado nutricional em magnésio como determinante da eficiência da 
suplementação de creatina em praticantes de musculação. 2004. 97 f. Tese (Doutorado em Ciência 
de Alimentos) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004. 

MEYER, K.A.; KUSHI, L.H.; JACOBS, D.R.; SLAVIN, J.; SELLERS, T.A.; FOLSOM, A.R. Carbohydrates, 
dietary fiber, and incident type 2 diabetes in older women. Am J Clin Nutr, v. 71, p. 921-930, 2000. 

MIKHAIL, N.; EHSANIPOOR, K. Ionized serum magnesium in type 2 diabetes mellitus: its correlation 
with total serum magnesium and hemoglobin A1c levels. South Med J, v. 92, n. 12, p. 1162-1166, 
1999. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 
humanos. (Informe epidemiológico do SUS – Conselho Nacional de Saúde - Resolução 196). Ano V,   
n. 2, abr/jun 1996. 

______. VIGITEL Brasil 2006. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por 
inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

MONTEIRO, C.A.; MONDINI, L.; COSTA, R.B.L. Mudanças na composição e adequação nutricional da 
dieta familiar nas áreas metropolitanas do Brasil (1988-1996). Rev Saúde Pública, v. 34, n. 3, p. 251-
258, 2000. 

NADLER, J.L. A new dietary approach to reduce the risk of type 2 diabetes? Diabetes Care, v. 27, n. 1, 
p. 270-271, 2004. 

NELSON, D.L.; COX, M.M. Lehninger’s principles of biochemistry. 5. ed. Nova Iorque: W. H. Freeman, 
2008. 



 

 

116 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

NICOLL, G.W.; STRUTHERS, A.D.; FRASER, C.G. Biological variantion of urinary magnesium. Clin Chem, 
v. 37, n. 10, p. 1794-1795, 1991. 

NORONHA, J.L.; MATUSCHAK, G.M. Magnesium in critical illness: metabolism, assessment, and 
treatment. Intensive Care Med., v. 28, p. 667-679, 2002. 

PAOLISSO, G.; BARBAGALLO, M. Hypertension, diabetes mellitus, and insulin resistance. The role of 
intracellular magnesium. Am J Hypertens, v. 10, n. 3, p. 346-355, 1997. 

PAOLISSO, G.; RAVUSSIN, E. Intracellular magnesium and insulin resistance: results in Pima Indians 
and Caucasians. J Clin Endocrinol Metab, v. 80, p. 1382-1385, 1995. 

PAULA, F.J.A.; LANNA, C.M.M.; SHUHAMA, T.; FOSS, M.C. Effect of metabolic control on parathyroid 
hormone secretion in diabetic patients. Braz J Med Biol Res, v. 34, p. 1139-1145, 2001. 

PETITTI, D.B.; IMPERATORE, G.; PALLA, S.L.; DANIELS, S.R.; DOLAN, L.M.; KERSHNAR, A.K.; 
MARCOVINA, S.; PETTITT, D.J.; PIHOKER, C.; SEARCH FOR DIABETES IN YOUTH STUDY GROUP. Serum 
lipids and glucose control. Arch Pediatr Adolesc Med, v. 161, p. 159-165, 2007. 

PHAM, P. C.T.; PHAM, P.M.T.; PHAM, P.A.T.; PHAM, S.V.; PHAM, H.V.; MILLER, J.M. YANAGAWA, N.; 
PHAM, P.T.T. Lower serum magnesium levels are associated with more rapid decline of renal 
function in patients with diabetes mellitus type 2. Clin Nephrol, v. 63, n. 6, p. 429-436, 2005. 

PHAM, P.C.T.; PHAM, P.M.T.; PHAM, S.V.; MILLER, J.M.; PHAM, P.T.T. Hypomagnesemia in patients 
with type 2 diabetes. Clin J Am Soc Nephrol, v. 2, p. 366-373, 2007. 

PHILIPPI, S.T. Tabela de composição de alimentos: suporte para decisão nutricional. 2.ed. São Paulo: 
Ed. Coronário, 2002. 

PINHEIRO, A.B.V.; LACERDA, E.M.A.; BENZECRY, E.H.; GOMES, M.C.S.; da COSTA, V.M. Tabela para 
avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 

PITT, S.; MAY, K.; COLMAN, P.; WRAIGHT, P. Deficiencies in nutritional intake in patients admitted 
with diabetes-related foot complications. Nutr Diet, v. 64, p. 186-191, 2007. 

RANDELL, E.W.; MATHEWS, M.; GADAG, V.; ZHANG, H. SUN, G. Relationship between serum 
magnesium values, lipids and anthropometric risk factors. Atherosclerosis, v. 196, p. 413-419, 2008. 

REIS, M.A.B.; VELLOSO, L.A.; REYES, F.G.R. Alterações do metabolismo da glicose na deficiência de 
magnésio. Rev Nutr, v. 15, n. 3, p. 333-340, 2002. 



 

 

117 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

RESNICK, L.M. ; BARBAGALLO, M.; GUPTA, R.K.; LARAGH, J.H. Ionic basis of hypertension in diabetes 
mellitus: role of hyperglycemia. Am J Hypertens, v. 6, p. 413-417, 1993. 

RESNICK, L.M. ; BARBAGALLO, M.; DOMINGUEZ, L.J.; VENIERO, J.M.; NICHOLSON, J. P.; GUPTA, R.K. 
Relation of cellular potassium to other mineral ions in hypertension and diabetes. Hypertension,      
v. 38, n. 2, p. 709-712, 2001. 

RODRÍGUEZ-MORÁN, M.; GUERRERO-ROMERO, F. Low serum magnesium levels and foot ulcers in 
subjects with type 2 diabetes. Arch Med Res, v. 32, p. 300-303, 2001. 

ROSANOFF, A.; SEELING, M.S. Comparison of mechanism and functional effects of magnesium and 
statin pharmaceuticals. J Am Coll Nutr, v. 23, n. 5, p. 501S-505S, 2004. 

RUBIN, H. The membrane, magnesium, mitosis (MMM) model of cell proliferation control. 
Magnesium Res, v. 18, n. 4, p. 268-274, 2005. 

RYAN, M.F.; BARBOUR, H. Magnesium measurement in routine clinical practice. Ann Clin Biochem,   
v. 35, p. 449-459, 1998. 

SAFI, S.; BALOUCH, L.; HASSIKOU, H.; SBITI, M.; LHAJ, H.A.; BAMOU, Y.; HADRI,L.. Status magnésique 
dans une population marocaine de patients diabétiques de type 2. Cah Nutr Diét, v. 42, n. 1, p. 37-
41, 2007. 

SALES, C.H.; COLLI, C.; Do NASCIMENTO, D.A.; De MEDEIROS, A.C.Q.; ROCHA, V.S.; PEDROSA, L.F.C. 
Construção de valores de referência para magnésio plasmático em estudantes da UFRN. Nutrire, v. 
32, p. 85, 2007. (Suppl). 

SALES, C.H.; PEDROSA, L.F.C. Magnesium and diabetes mellitus: their relation. Clin Nutr, v. 25, n. 4,  
p. 554-562, 2006. 

SALMERÓN, J.; HU, F.B.; MANSON, J.; STAMPFER, M.J.; COLDITZ, G.A.; RIMM, E.B.; WILLETT, W.C. 
Dietary fat intake and risk of type 2 diabetes in women. Am J Clin Nutr, v. 73, p. 1019-1026, 2001. 

SARDINHA, F.A.A. Avaliação do estado nutricional em magnésio, ferro, zinco e cobre de atletas de 
pólo aquático feminino em períodos de treinamento pré-competitivo, de destreinamento e de 
treinamento de manutenção. 101 f. Tese (Doutorado em Ciência de Alimentos) - Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002. 

SARIS, N.E.L.; MERVAALA, E.; KARPPANEN, KHAWAJA, J.A.; LEWENSTAM, A. Magnesium. An uptake 
on physiological, clinical and analytical aspects. Clin Chim Acta, v. 294, p. 1-26, 2000. 



 

 

118 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

SARTORELLI, D.S.; CARDOSO, M.A. Dieta habitual e diabetes mellitus tipo 2: evidências 
epidemiológicas. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 50, n.3, p. 415-426, 2006. 

SARTORELLI, D.S.; FRANCO, L.J. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da transição 
nutricional. Cad Saúde Pública, v. 19, p. S29-S36, 2003. (Sup. 1). 

SASAKI, S.; OSIMA, T.; MATSUURA, H.; OZONO, R.; HIGASHI, Y.; SASAKI, N.; MATSUMOTO, T.; 
NAKANO, Y.; UEDA, A.; YOSHIMIZU, A.; KURISU, S.; KAMBE, M.; KAJIYAMA, G. Abnormal magnesium 
status in patients with cardiovascular diseases. Clin Sci, v. 98, p. 175-181, 2000. 

SCHLINGMANN, K.P.; KONRAD, M.; SEYBERTH, H.W. Genetics of hereditary disorders of magnesium 
homeostasis. Pediatr Nephrol. v. 19, p. 13-25, 2004. 

SCHULZE, M.B.; SCHULZ, M.; HEIDEMANN, C.; SCHIENKIEWITZ, A.; HOFFMANN, K.; BOEING, H. Fiber 
and magnesium intake and incidence of type 2 diabetes. Arch Med Intern Med, v. 167, p. 956-965, 
2007. 

SENKOTTAIYAN, N. Nutrition and the older diabetic. Clin Geriatr, v. 24, p. 503-513, 2008. 

SETARO, L. Nutrição em magnésio de atletas de voleibol professional masculine e sua relação com 
o desempenho físico. 2005. 82 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana Aplicada) - 
FCF/FEA/FSP, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005. 

SHAPES, S.A.; SCHULSSEL, Y.R.; CIFUENTES M. Drug-nutrient interactions that impact mineral status. 
In: BOULLATA, J.J.; ARMENTI, V.T. Handbook of drug-nutrient interactions. Totowa: Humana Press 
Inc, 2004. 

SHIBUTANI, Y.; YOKOTA, T.; IIJIMA, S.; FUJIOKA, A.; KATSUNO, S.; SAKAMOTO, K. Plasma and 
erythrocyte magnesiumconcentrations in thyroid disease: relation to thyroid function and the 
duration of illness. Jpn J Med, v. 28, n. 4, p. 496-502, 1989. 

SIRAJ, E.S.; SEYOUM, B.; SAENZ, C.; ABDULKADIR, J. Lipid and lipoprotein profiles in Ethiopian patients 
with diabetes mellitus. Metab Clin Experim, v. 55, p. 706-710, 2006. 

SLATER, B.; MARCHIONI, D.L.; FISBERG, R.M. Estimando a prevalência da ingestão inadequada de 
nutrientes. Rev Saúde Pública, v. 38, n. 4, p. 599-605, 2004. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diagnóstico e classificação do diabetes melito e tratamento 
do diabetes melito do tipo 2. Rio de Janeiro: Ed. Diagraphic, 2003. 

______. Atualização brasileira sobre diabetes. Rio de Janeiro: Ed. Diagraphic, 2006. 



 

 

119 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

______. Tratamento e acompanhamento do diabetes mellitus. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Diabetes. Rio de Janeiro: Ed. Diagraphic, 2007. 

SONG, Y.; MANSON, J.E.; BURING, J.E.; LIU, S. Dietary magnesium intake in relation to plasma insulin 
levels and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes Care, v. 27, n. 1, p. 59-65, 2004. 

SONTIA, B.; TOUYZ, R.M. Role of magnesium in hypertension. Arch Biochem Biophys, v. 458, p. 33-
39, 2007. 

SOWERS, J.R.; EPSTEIN, M. Diabetes mellitus and associated hypertension, vascular disease, and 
nephropathy. Hypertension, v. 26, p. 869-879, 1995. 

SWAMINATHAN, R. Magnesium metabolism and its disorders. Clin Biochem Rev, v. 24, p. 47-66, 
2003. 

TABELA BRASILEIRA DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS/NEPA-UNICAMP - Versão II. Campinas: NEPA-
UNICAMP, 2006. 

TAKAYA, J.; HIGASHINO, H.; KOBAYASHI, Y. Intracelular magnesium and insulin resistance. 
Magnesium Res, v. 17, n. 2, p. 126-136, 2004. 

TAKAYA, J. HIGASHINO, H.; KOTERA, F.; KOBAYASHI, Y. Intracellular magnesium of platelets in 
children with diabetes and obesity. Metabolism, v. 52, n. 4, p. 468-471, 2003. 

TAKITA, S.; WAKAMOTO, Y.; KUNITSUGU, I. SUGIYAMA, S.; OKUDA, M.; HOUBARA, T. Altered tissue 
concentration of minerals in spontaneous diabetic rats (Goto-Kakizaki rats). J Toxicol Sci, v. 29, n. 3, 
p. 195-199, 2004. 

TIETZ, N.W. (Editor) Clinical guide to laboratory tests. 3. ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 
1995. 

TIMM, D.A.; SLAVIN, J.L. Dietary fiber and the relationship to chronic diseases. Am J Life Med, v. 2, n. 
3, p. 233-240, 2008. 

TOPF, J.M.; MURRAY, P.T. Hypomagnesemia and hypermagnesemia. Rev Endocr Metab Disord, v. 4, 
p. 195-206, 2003. 

TONG, G.M.; RUDE, R.K. Magnesium deficiency in critical illness. J Intensive Care Med, v. 20, p. 3-17, 
2005. 



 

 

120 Magnésio e diabetes mellitus tipo 2 

TORQUATO, M.T.C.G.; MONTENEGRO JÚNIOR, R.M.; VIANA, L.A.L.; de SOUZA, R.A.H.G.; LANNA, 
C.M.M.; LUCAS, J.C.B.; BIDURIN, C.; FOSS, M.C. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose 
tolerance in the urban population aged 30-69 years in Ribeirão Preto (São Paulo), Brazil. São Paulo 
Med J, v. 121, n. 6, p. 224-230, 2003.  

VALK, H.W. Magnesium in diabetes mellitus. Net J Med, v. 54, p. 139-146, 1999. 

VALK, H.W.; HARDUS, P.L.; van RIJN, H.J.; ERKELENS, D.W. Plasma magnesium concentration and 
progression of retinopathy. Diabetes Care, v. 22, n. 5, p. 864-865, 1999. 

van DAM, R.M. ; HU, F.B.; ROSENBERG, L.; KRISHNAN, S.; PALMER, J.R. Dietary calcium and 
magnesium, major food sources, and risk of type 2 diabetes in U.S. black women. Diabetes Care,       
v. 29, p. 2238-2243, 2006. 

WÄLTI, M.K. ; ZIMMERMANN, M.B.; SPINAS, G.A.; JACOB, S.; HURRELL, R.F. Dietary magnesium intake 
in type 2 diabetes. Eur J Clin Nutr, v. 56, p. 409–14, 2002. 

______. Low plasma magnesium in type 2 diabetes. Swiss Med Wkly, v. 133, p. 289-292, 2003. 

WÄLTI , M.K.; ZIMMERMANN, M.B.; WALCZYK, T.; SPINAS, G.A. HURRELL, R. Measurement of 
magnesium absorption and retention in type 2 diabetic patients with the use of stable isotopes.  Am 
J Clin Nutr, v. 78, p. 448-453, 2003. 

WANG, M J.L.; SHAW, N.S.; YEH, H.Y.; KAO, M.D. Magnesium status and association with diabetes in 
the Taiwanese elderly. Asia Pac J Clin Nutr, v. 14, n. 3, p. 263-269, 2005. 

WELLS, I.C. Evidence that the etiology of the syndrome containing type 2 diabetes mellitus results 
from abnormal magnesium metabolism. Can J Physiol Pharmacol, v. 86, p. 16-24, 2008. 

WELLS, I.C.; AGRAWAL, D.K.; ANDERSON, R.J. Abnormal magnesium metabolism in etiology of salt-
sensitive hypertension and type 2 diabetes mellitus. Biol Trace Elem Res, v. 98, n. 2, p. 97-108, 2004. 

WESTER, P.O. Magnesium. Am J Clin Nutr, v. 45, p. 1305-1312, 1987. 

WILLETT, W.C.; HOWE, G.R.; KUSHI, L.H. Adjustment for total energy intake in epidemiologic studies. 
Am J Clin Nutr, v. 65, p. 1220S-1228S, 1997. (suply) 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a 
WHO Consulation of Obesity. Geneva: WHO/NUT/NCD, 1998. 



 

 

121 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

______. Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Geneva: WHO Technical Report Series, 
2003. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION; INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. Definition and diagnosis 
of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia. Geneva: WHO, 2006 

YASMIN, F.; HALEEM, D.J.; HALEEM, M.A. Intraerythrocyte and serum electrolytes in diabetic patients 
with hypertension. J Coll Physicians Surg Pak, v. 16, n. 7, p. 445-449, 2006. 

YOUNG, E.C.; PIRES, M.L.E.; LIMA, M.B.C. Abordagem terapêutica no diabetes mellitus tipo 2. Cad 
Bras Med, v. XIV, p. 17-34, 2001. 





 

 

 

 
 
 
 

    

 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

    

ANEXOS    


