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Resumo  
Diversos estudos demonstraram associação entre a qu alidade da alimentação e o 
surgimento de doenças crônicas como o diabetes mell itus(DM), porém existem poucas 
informações sobre a avaliação da dieta em portadore s da doença. O objetivo deste estudo 
foi conhecer a qualidade da dieta de portadores de DM tipo 2 atendidos no ambulatório de 
Endocrinologia do HU/UFJF através do Healthy Eating Index, adaptado para população 
brasileira. O consumo alimentar foi avaliado atravé s do recordatório alimentar de 24 horas e 
avaliado pelo Índice de Qualidade da Dieta, obtido por uma pontuação distribuída entre 11 
itens que caracterizam diferentes aspectos de uma d ieta saudável. Foram estudados 38 
indivíduos portadores de Dm tipo 2 comparados com u m grupo controle. Entre os 
diabéticos, o valor médio do Índice de Qualidade da  Dieta foi de 53,15, considerando 110 o 
valor ideal para consumo mínimo das porções recomen dadas pela pirâmide alimentar. De 
acordo com avaliação da qualidade da dieta 15,8% do s indivíduos diabéticos apresentaram 
dieta saudável; 63,2%, dietas necessitando modifica ções e 21,1%, dieta inadequada. A 
média do consumo de fibras entre os diabéticos foi de 13,2g/dia e, apenas 15,8% dos 
indivíduos atingiram os valores recomendados de 20g /dia. A maioria dos pacientes 
apresentou consumo de gordura total acima do recome ndado, sendo que apenas 8,3% dos 
casos atingiram os valores recomendados. Com relaçã o ao VCT o valor médio obtido foi de 
1491 Kcal/dia sendo carboidratos 180,8g, lipídes 57 ,7g e proteínas 59,2g. A inadequação da 
dieta pode ser resultado do baixo consumo de frutas  e hortaliças evidenciando a 
importância do aconselhamento nutricional para esse  grupo de pacientes. A análise da 
qualidade da dieta permite o direcionamento da orie ntação nutricional e desta forma pode 
contribuir para a melhora do controle no DM. 
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