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Resumo: 
INTRODUÇÃO: É amplamente aceito que a dieta pode interferir na saúde dos indivíduos. O 
Índice de Qualidade da Dieta (IQD) é um instrumento utilizado para medir a qualidade global 
da alimentação. OBJETIVO: Propor a utilização do IQD para compor orientações nutricionais 
no grupo de educação em diabetes realizado mensalmente com pacientes diabéticos 
atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do HU/UFJF. METODOLOGIA: foram avaliados 36 
pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, em tratamento nutricional prévio. Para 
avaliação do perfil nutricional, foram utilizados dados antropométricos: índice de massa 
corporal (IMC) e circunferência abdominal (CA); análise de o consumo alimentar 
(recordatório de 24 horas) e avaliação laboratorial (Glicemia de Jejum). O IQD foi obtido por 
uma pontuação distribuída igualmente em dez itens caracterizando diferentes aspectos da 
alimentação: grupos de alimentos, nutrientes e variedade. RESULTADO: A média de idade foi 
de 52±6 anos, sendo 21indivíduos do sexo feminino. A média do IMC foi de 30,9±5,79 kg/m2 
e da CA de 103,4±10,74cm. A média da glicemia de jejum foi de 145±56,1 e do valor calórico 
total de 1.576 kcal/dia. Através da pontuação obtida pelo IQD, observou-se que 5% dos 
indivíduos apresentavam dieta inadequada, 23% necessitavam melhorá-la e, apenas 8% 
mostraram alimentação adequada. Pela análise isolada dos componentes foi também possível 
identificar os pontos de sucesso (colesterol, hortaliças) e os que precisam ser reforçados 
(variedade, lacticínios) durante o trabalho de orientação nutricional. CONCLUSÃO: O IQD 
mostrou-se uma ferramenta importante em avaliar pontualmente a dieta dos pacientes 
diabéticos. A análise das informações obtidas pode auxiliar no controle metabólico. 
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