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Capítulo I. Referencial teórico 

Capítulo II. Versão em português do artigo original que será submetido para publicação no 

periódico British Journal of Nutrition, redigido conforme as normas do periódico. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diabetes Melito: 

  

O Diabetes Melito (DM) é uma doença crônica que acomete parte significativa da 

população mundial - cerca de 415 milhões de pessoas (um em cada 11 adultos no mundo tem 

diabetes). No Brasil, a prevalência de DM no ano de 2015 foi de 14,3 milhões de pessoas. 

Estima-se que para o ano de 2040 ocorra um aumento para 23,2 milhões de pessoas com a 

doença em nosso país (1). O DM constitui um importante problema de saúde pública em 

razão da sua elevada prevalência e morbimortalidade (2), além dos custos envolvidos no seu 

tratamento (3). O DM tipo 2 é o mais prevalente dos tipos de DM e está presente 

principalmente em indivíduos com mais de 40 anos que apresentam excesso de peso (4). 

O DM caracteriza-se por ser um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que 

apresentam em comum a hiperglicemia. Essa hiperglicemia é resultante de defeitos na ação 

e/ou na secreção de insulina (3,5). A hiperglicemia sustentada é um dos principais fatores 

responsáveis pelo desenvolvimento das complicações crônicas microvasculares (retinopatia e 

doença renal do diabetes) e macrovasculares (cardiopatia isquêmica, acidente vascular 

encefálico e doença vascular periférica) do DM (3).  

Dentre as metas do tratamento, recomenda-se atingir e manter um bom controle 

glicêmico e pressórico e um perfil lipídico adequado. A manutenção de um controle glicêmico 

restrito reduz o risco das complicações microvasculares (6) e, possivelmente, macrovasculares 

(7). Uma redução de 1% nos valores de HbA1c reduz em 35% os riscos de complicações e em 

25% o número de óbitos em decorrência de uma hiperglicemia sustentada (8). Segundo a 

Associação Americana de Diabetes (American Diabetes Association – ADA) (3), esse bom 

controle glicêmico é considerado a partir de valores de glicemia pré-prandial entre 80-130 

mg/dL, glicemia pós-prandial <180 mg/dL e/ou HbA1c <7% (3). Para a Federação 

Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation - IDF) (9) o bom controle 

glicêmico é considerado a partir de valores de glicemia pré –prandial <115 mg/dL, glicemia 

pós –prandial <160 mg/dL e HbA1c <7%. Os valores alvo para a Associação Americana de 

Endcorinologistas Clínicos (AACE) (10) são de < 110 mg/dL de glicemia pré –prandial, <140 

mg/dL de glicemia pós-prandial e  HbA1C <6,5%. Já a Sociedade Brasileira de Diabetes – 
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SBD (11) utiliza como valor alvo a glicemia pré-prandial <140 mg/dL, sendo os demais 

valores iguais aos preconizados pela ADA (11).  

O tratamento do DM consiste no uso de hipoglicemiantes orais e/ou terapia insulínica, 

educação para o autocuidado e adoção de um estilo de vida saudável a partir de um plano 

terapêutico que considere as características individuais do paciente, tais como: idade, 

escolaridade, condições socioeconômicas e estilo de vida. A orientação nutricional 

concomitante às mudanças no estilo de vida (cessação do tabagismo e prática regular de 

atividade física) é considerada terapia de primeira escolha no tratamento de pacientes com 

DM (12). Neste sentido, um planejamento alimentar com aporte calórico que promova a 

obtenção e/ou manutenção de peso saudável é recomendado, e a distribuição dos 

macronutrientes deve estar de acordo com os objetivos metabólicos e preferências individuais 

do paciente (3). As recomendações nutricionais vigentes (3) preconizam a manutenção do 

peso saudável e/ou perda de peso moderada em indivíduos com DM tipo 2. A perda de pelo 

menos 5 a 7% do peso inicial melhora o controle glicêmico, diminui os valores plasmáticos de 

triacilglicerois, além de reduzir os valores de pressão arterial (12). Ainda, segundo a ADA, 

não há um padrão alimentar específico para pacientes com DM. A distribuição de 

macronutrientes deve ser individualizada de acordo com os objetivos metabólicos de cada 

paciente (3). Em relação ao tipo e frequência de episódios alimentares, a Sociedade Brasileira 

de Diabetes (SBD) (11) sugere fracionar o plano alimentar em três refeições principais mais 

dois ou três lanches ao longo do dia. 

 

Episódios alimentares  

 

Episódios alimentares podem ser definidos como qualquer momento de ingestão 

alimentar, tanto refeições como lanches (13). Diversos métodos têm sido utilizados na 

literatura para diferenciar lanches de refeições. Esses métodos incluem qualidade e 

composição dos alimentos (14), horário e tempo de consumo (15), valor calórico e tempo de 

consumo (16,17) e auto definição pelos consumidores (18,19).  

Um estudo de base populacional observou que o número de episódios alimentares 

realizados pela população americana tem aumentado nos últimos 30 anos: de três episódios ao 
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dia em 1977 para uma média de cinco episódios ao dia em 2006. Com este aumento, o tempo 

de intervalo entre esses episódios alimentares diminuiu de ~4,5 para ~3,5 horas (13).  

Em relação às recomendações do número de episódios alimentares para a população 

geral, somente o Ministério da Saúde (20) faz uma recomendação formal do fracionamento 

alimentar: “consumo das três refeições principais ao dia mais lanches de acordo com o hábito 

de cada indivíduo”. Países como Estados Unidos e Austrália (21,22), não apresentam esse tipo 

de recomendação em suas diretrizes populacionais. Já para a população com diabetes, a 

recomendação do número de episódios alimentares é feita pela SBD (recomendação da 

realização das três principais refeições mais dois ou três lanches) (11) e o Ministério da Saúde 

(realização de cinco a seis refeições ao dia) (23) de maneira formal. O número de episódios 

alimentares deve ser feito de maneira a evitar jejuns prolongados, segundo a Associação 

Canadense de Diabetes (24), e de forma individualizada conforme o Comitê de Diabetes de 

Londres (25). Entidades como International Diabetes Federation (9), ADA (3) e o colégio 

Australiano (26) não fazem recomendação de número de episódios alimentares a serem 

consumidos diariamente por indivíduos com DM.  

 

Episódios Alimentares e Controle Glicêmico  

 

A relação entre o número de episódios alimentares e o controle glicêmico ainda não 

está bem estabelecida. Poucos estudos buscaram o melhor entendimento dessa relação, sendo 

que somente três estudos observacionais de indivíduos sem diabetes (27-29) e um estudo em 

pacientes com DM tipo 2 (30) foram encontrados e estão descritos no Quadro 1. 

Dos três estudos na população sem diabetes, dois são coortes prospectivas americanas 

(27,28) e um estudo transversal de homens da República Tcheca (29). Foi observado que no 

estudo de coorte realizado com homens e tempo de seguimento maior, os indivíduos que 

consumiram até dois episódios alimentares ao dia apresentaram maior risco de desenvolver 

DM tipo 2 quando comparados com aqueles que realizavam três episódios ao dia (27). A 

mesma relação não foi observada na coorte feminina, talvez pelo menor tempo de seguimento  

(28). Em estudo transversal realizado com 379 homens com idades entre 60 e 64 anos, os 

autores observaram uma maior proporção de tolerância diminuída a glicose nos indivíduos 
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que relataram fazer até três episódios ao dia quando comparados com aqueles que relataram 

realizar cinco episódios ao dia: 42,9% versus 19,4%; (P <0,05) (29).  

Em pacientes com DM tipo 2, a relação entre hábitos alimentares e o controle 

glicêmico foi observada em um único estudo transversal com 89 americanos com DM tipo 2 

(30). Neste estudo, a partir de uma análise de componentes principais, foram identificados 15 

hábitos alimentares (fatores) distintos. Dentre esses hábitos, os autores destacaram quatro que 

poderiam explicar cerca de 51,5% da variação total nos valores de hemoglobina glicada. 

Resumidamente, os quatro hábitos são: 1. Cuidado com a quantidade de açúcar e gordura das 

refeições; 2. Hábito de realizar a maioria das refeições fora de casa; 3. Realizar pelo menos 

três refeições ao dia; 4. Cuidado para um consumo mínimo de vegetais e restrição da 

quantidade de carboidratos.   

Em relação a ensaios clínicos randomizados que buscaram entender o efeito do 

número de episódios alimentares no controle glicêmico, cinco estudos de pacientes com 

diabetes (31-35) foram encontrados e estão descritos no Quadro 2. Dois ensaios clínicos de 

curta duração observaram que a realização de um maior número de refeições seria benéfico 

para a resposta aguda da glicose plasmática (31,32), entretanto, estudo com tempo maior de 

intervenção (33) não encontrou diferença na resposta de tolerância à glicose ao final de quatro 

semanas entre os pacientes que seguiram um padrão alimentar de três ou nove episódios 

alimentares ao dia. Ainda, ensaio clínico randomizado cruzado publicado recentemente, com 

tempo de intervenção de 24 semanas encontrou um efeito inverso entre a frequência alimentar 

e o controle glicêmico. Ou seja, foi observada uma redução de ~3% nos valores de glicose 

plasmática nos pacientes que realizaram somente dois episódios alimentares ao dia por 12 

semanas quando comparados com aqueles que realizaram seis episódios ao dia (34). Porém, 

em ensaio clínico randomizado realizado em pacientes iranianos com diabetes, o consumo de 

seis refeições isocalóricas ao dia reduziu os valores de HbA1c quando comparado com o 

consumo do padrão usual (três refeições mais dois pequenos lanches) por 12 semanas. No 

entanto, os autores não fornecem os valores de HbA1c encontrados, o que não nos permite 

saber se a significância estatística encontrada tem relevância clínica (35).  
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Quadro 1. Estudos observacionais que avaliaram a relação entre episódios alimentares e glicemia em pacientes sem e com diabetes 

 

Autor, revista e ano 

 

Delineamento e População estudada Fator em estudo Desfecho avaliado Resultado Encontrado 

Mekary e cols. 

Am J Clin Nutr, 2012 

(25) 

Coorte prospectiva (~16 anos) 

29.206 homens sem diabetes 

(Estados Unidos) 

58 ± 13,5 anos 

IMC = 26 ± 3 kg/m² 

Não realizar café da 

manhã, frequência 

alimentar e número de 

lanches 

 

Avaliado por QFA 

Desenvolvimento de 

diabetes tipo 2 

Indivíduos que realizaram até dois episódios 

alimentares ao dia tiveram maior risco para 

desenvolver o diabetes quando comparados com 

aqueles indivíduos que realizaram três episódios 

alimentares ao dia 

RR = 1,25 (IC95% 1,08-1,45); P = 0,04 

Mekary e cols. 

Am J Clin Nutr, 2013 

(26) 

Coorte prospectiva (~6 anos) 

46.289 mulheres sem diabetes 

(Estados Unidos) 

66,2 ± 6,7 anos 

IMC = 26,2 ± 4,9 kg/m² 

Consumo regular de café 

da manhã e frequência 

alimentar 

 

Avaliado por QFA 

Desenvolvimento de 

diabetes tipo 2 
NS 

Fábri e cols. 

The Lancet, 1964 

 (27) 

Transversal 

379 homens sem diabetes 

(República Tcheca) 

60-64 anos 

faixa de IMC não descrita 

Frequência alimentar 

 

Avaliado por nutricionista 

(pergunta direta) 

 

Tolerância 

diminuída a glicose 

(TTGO) 

Uma maior proporção de tolerância diminuída a 

glicose foi observada nos indivíduos que relataram 

fazer até três episódios ao dia quando comparados 

com aqueles que realizavam mais de cinco episódios 

alimentares ao dia: 42,9% versus 19,4% (P <0,05) 

Savoca e cols. 

J Am Diet Assoc, 2004 

(28) 

 

Transversal 

89 pacientes com diabetes 

 (62% mulheres)  

 (Estados Unidos) 

53,1 ± 6,6 anos 

IMC = 33,6 ± 7,1 kg/m² 

Hábitos alimentares 

 

Questionado por 

entrevistador (pergunta 

direta) 

Glicose e insulina 

plasmáticas 

Variabilidade de 51,5% da hemoglobina glicada foi 

explicada por quatro hábitos (P <0,01): 

1. Cuidado com a quantidade de açúcar e gordura 

das refeições; 

2. Hábito de realizar a maioria das refeições fora de 

casa; 

3. Realizar pelo menos três refeições ao dia; 

4. Cuidado para um consumo mínimo de vegetais e 

restrição da quantidade de carboidratos. 

IMC = índice de massa corporal; QFA = questionário de frequência alimentar; RR = risco relativo; NS = não significativo; TTGO = teste de tolerância oral a glicose. 
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Quadro 2. Ensaios clínicos randomizados que avaliaram o efeito de episódios alimentares (frequência e regularidade) no controle glicêmico de pacientes sem e com 

diabetes 

Autor, revista e ano 

 
Delineamento e População estudada Intervenção Desfecho avaliado Resultado Encontrado 

Jenkins e cols. 

Am J Clin Nutr, 1992 

(36) 

ECR cruzado (um dia) 

11 homens com diabetes tipo 2 

(Canadá) 

37-81 anos 

Adequação do peso atual/ideal =  

106-160% 

G1 = 12 episódios 

alimentares/dia 

G2 = 3 episódios 

alimentares/dia 

 

*dietas isocalóricas 

Glicemia capilar 

mensurada a cada  

2 hs durante 10h 

AUC de glicose final (P = 0,01): 

Delta G1/G2 = -60,9 ± 15,3% 

Bertelsen e cols. 

Diabetes Care, 1993 

 (37) 

ECR cruzado (8 h) 

12 pacientes com diabetes tipo 2 

 (33% mulheres) 

(Dinamarca) 

62-66 anos 

IMC = 30,9-33,5 kg/m² 

G1 = 2 episódios 

alimentares/dia 

G2 = 6 episódios 

alimentares/dia 

 

*dietas isocalóricas 

Glicemia venosa 

mensurada a cada  

0,5 h durante 8 h 

AUC glicose nas quatro horas iniciais (P = 0,020): 

G1 = 5904 ± 1224 mg/dL 

G2 = 8568 ± 1260 mg/dL 

Arnold e cols. 

Diabetes Care, 1997  

(38) 

ECR cruzado (4 semanas) 

13 pacientes com diabetes tipo 2 

 (69% mulheres) 

(Nova Zelândia) 

49-70 anos 

IMC = 25,7-34,1 kg/m² 

G1 = 3 episódios 

alimentares/dia 

G2 = 9 episódios 

alimentares/dia 

 

*dietas isocalóricas 

Glicemia venosa 2 h 

após TTGO de 75g 

de glicose 

NS 

Kahleova e cols. 

Diabetelogia, 2014 

 (39) 

ECR cruzado (24 semanas) 

54 pacientes com diabetes tipo 2 

(46% mulheres) 

(República Checa) 

59,4 ± 7 anos 

IMC = 32,6 ± 4,9 kg/m² 

G1 = 6 episódios 

alimentares/dia 

G2 = 2 episódios 

alimentares/dia 

 

*dietas isocalóricas (com 

restrição de calorias)  

Glicose de jejum 

 

Glicose (P = 0,04): 

G1 = - 0,47 (- 0,57; -0,36) mmol/L 

G2 = -0,78 (- 0,89; - 0,68) mmol/L 

Salehi e cols. 

Iran J Med Sci, 2014 

(40) 

ECR (12 semanas) 

84 pacientes com diabetes tipo 2 

(% mulheres NI) 

(Iran) 

Faixa etária e de IMC não descritas 

G1 = 6 refeições/dia 

G2 = padrão usual (3 

refeições  + 2 pequenos 

lanches 

Glicose plasmática de 

jejum, glicemia pós-

prandial, insulina e 

HbA1c 

Glicose de jejum, glicemia pós-prandial e insulina:  

NS 

 

HbA1c (P =  <0,001): 

NI 

ECR = ensaio clínico randomizado; IMC = índice de massa corporal; G1 = grupo 1; G2 = grupo 2; NS = não significativo; AUC = área sob a curva; NI = não informado
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Justificativa 

 

A SBD (11) sugere que o plano alimentar do paciente com DM seja fracionado em 

três refeições principais e mais dois ou três lanches ao longo do dia. Entretanto, o efeito do 

número de episódios no controle glicêmico de pacientes com diabetes foi pouco estudado até 

a presente data e os resultados são controversos: estudos que avaliaram o efeito a curto prazo 

apresentam resultado favorável para o maior número de refeições (31, 32) enquanto que os 

estudos com um pouco mais de tempo de duração não encontraram efeito (33), apresentam 

resultados favoráveis ao maior número de refeições (35) ou demostram que um menor número 

de refeições seria mais benéfico para o controle glicêmico (34). A pergunta do presente estudo 

original (capitulo II desta dissertação) é “será que pacientes com DM tipo 2 que realizam seis 

episódios alimentares ao dia possuem um melhor controle glicêmico quando comparados com 

aqueles pacientes que não realizam este padrão?”. A obtenção dessa resposta contribuirá para 

que as orientações de práticas alimentares para esta população sejam feitas com maior 

embasamento científico. Ressaltamos a importância da contribuição deste estudo para a 

literatura científica, sobretudo pelo seu ineditismo ao avaliar, em um grupo com DM tipo 2, 

os hábitos alimentares de forma detalhada, no que diz respeito ao número e qualidade dos 

episódios alimentares e sua possível relação com o controle glicêmico. 

 

Considerações éticas: 

 

O presente trabalho contou com uma amostra de conveniência oriunda de um banco de 

dados de 448 pacientes de estudos prévios 

(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7081930723996066) que foram submetidos à avaliação 

de consumo alimentar, antropométrica, clínica e laboratorial. Para investigar o objetivo do 

presente trabalho, um novo projeto específico, intitulado “Episódios Alimentares e Controle 

Glicêmico em Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2” foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo de Pesquisa de Pós Graduação do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre (sob número 13.0240) com o comprometimento dos autores de uso científico 

e sigiloso dos dados. 
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Capítulo II 

Versão em português do artigo original que será submetido para publicação no 
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RESUMO:  

 A Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016) recomenda que pacientes com diabetes 

realizem três refeições principais mais dois pequenos lanches ao dia. Entretanto, a relação 

entre episódios alimentares e controle glicêmico é controversa. O consumo diário de apenas 

café da manhã e almoço pode melhorar o controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2 

quando comparado à seis refeições. No entanto, outro estudo demonstrou que seis episódios 

alimentares isocalóricos ao dia reduziram os valores de HbA1c quando comparado com o 

consumo do padrão usual (três refeições mais dois pequenos lanches). Este estudo transversal 

investigou uma possível associação entre episódios alimentares (número e qualidade) com o 

controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2. Pacientes consecutivos atendidos no 

ambulatório de diabetes ou de medicina interna do Hospital Universitário foram submetidos à 

avaliação nutricional, clínica e laboratorial e realizaram três dias de registro alimentar com 

pesagem de alimentos. A partir da informação dos registros alimentares válidos (confirmados 

por biomarcador de ingestão proteica) foi feito o levantamento do padrão de episódios 

alimentares. Um total de 284 pacientes com diabetes tipo 2 (87% mulheres, 61±9 anos, 

IMC=29±4 kg/m², 12±10 anos) foi classificado conforme valores de HbA1C em pacientes 

com bom controle glicêmico [HbA1C <7%; n = 125 (44%)] ou pacientes fora do alvo 

terapêutico [HbA1C>7%; n=159 (56%)]. Uma maior proporção de pacientes com bom 

controle glicêmico relatou fazer café da manhã como refeição completa (36% vs. 25,2%) e 

lanche da tarde sem carboidratos complexos (9,6% vs. 2,5%) do que pacientes fora do alvo 

terapêutico (P<0,05 para todas as análises). Uma maior proporção de pacientes com bom 

controle glicêmico (84%) realiza menos do que seis episódios alimentares ao dia quando 

comparados com os pacientes fora do alvo terapêutico (74,8%; P = 0,041). Os resultados do 

presente trabalho sugerem que um menor número de episódios alimentares ao dia parece ser 

mais benéfico para o controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2. Além do número de 

episódios alimentares realizados, a qualidade desses episódios deve ser considerada para o 

controle glicêmico desses pacientes. 
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Introdução:  

O Diabetes Melito (DM) é uma doença crônica que acomete parte significativa da 

população mundial – cerca de 415 milhões de pessoas
(1)

. O DM constitui um importante 

problema de saúde pública em razão da sua elevada prevalência e morbimortalidade
(2)

, além 

dos custos envolvidos no seu tratamento
(1)

. Dentre as metas do tratamento, recomenda-se que 

o paciente com diabetes atinja e mantenha um bom controle glicêmico. Uma redução de 1% 

nos níveis de HbA1c reduz em 35% os riscos de complicações e em 25% o número de óbitos 

em decorrência de uma hiperglicemia sustentada
(3)

, sendo considerado um bom controle 

glicêmico quando  valores de hemoglobinca glicada (HbA1c) inferiores a 7% 
(4,5)

.  

As recomendações nutricionais vigentes para pacientes com DM tipo 2
(4)

 preconizam 

a manutenção do peso saudável e/ou perda de peso moderada. Ainda, segundo a ADA, não há 

um padrão alimentar específico para pacientes com DM. A distribuição de macronutrientes 

deve ser individualizada de acordo com os objetivos metabólicos de cada paciente
(4)

. Em 

relação ao tipo e frequência de episódios alimentares, a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD)
(6)

 sugere fracionar o plano alimentar em três refeições principais e dois ou três lanches 

ao longo do dia. É prática dos profissionais nutricionistas recomendarem que os pacientes 

fracionem a sua alimentação em seis episódios alimentares ao dia, embora não haja consenso 

na literatura sobre os benefícios desse fracionamento para um melhor controle glicêmico de 

pacientes com DM tipo 2. 

Episódios alimentares podem ser definidos como qualquer momento de ingestão 

alimentar, tanto refeições como lanches
(7)

. Diversos métodos têm sido utilizados na literatura 

para diferenciar lanches de refeições. Alguns métodos incluem qualidade e composição dos 

alimentos
(8)

, outros horário e tempo de consumo
(9)

, valor calórico e tempo de consumo
(10,11)

 ou 

até mesmo auto definição pelos consumidores
(12,13)

.  

A relação entre o número de episódios alimentares e o controle glicêmico ainda não 

está bem estabelecida. Poucos estudos observacionais foram publicados com o objetivo de 

investigar essa relação, sendo que somente quatro estudos observacionais de indivíduos com 

DM tipo 2
(14-17) 

foram encontrados. Homens que consumiram até dois episódios alimentares 

ao dia apresentaram maior risco de desenvolver DM tipo 2 quando comparados com aqueles 

que realizavam três episódios ao dia
(14)

. Porém, a mesma relação não foi encontrada em 

mulheres
(15)

. Em estudo transversal realizado com 379 homens com idades entre 60 e 64 anos, 
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os autores observaram uma maior proporção de tolerância diminuída a glicose nos indivíduos 

que relataram fazer até três episódios ao dia quando comparados com aqueles que relataram 

realizar cinco episódios ao dia: 42,9% versus 19,4%; (P <0,05)
(16)

. Em pacientes com DM tipo 

2, a relação entre hábitos alimentares e o controle glicêmico foi observada em um único 

estudo transversal com 89 americanos com DM tipo 2
(17)

. Neste estudo, a partir de uma 

análise de componentes principais, foram identificados 15 hábitos alimentares (fatores) 

distintos. Dentre esses hábitos, os autores destacaram quatro que poderiam explicar cerca de 

51,5% da variação total nos valores de hemoglobina glicada. Dentre eles, está o ato de realizar 

pelo menos três refeições ao dia
(17)

.  

O efeito observado do número de episódios alimentares no controle glicêmico em 

ensaios clínicos randomizados conduzidos em pacientes com diabetes é controverso
(18-22)

. Se 

por um lado ensaios clínicos randomizados que avaliaram o efeito a curto prazo 

demonstraram que a realização de um maior número de refeições seria benéfico para a 

resposta aguda da glicose plasmática
(18,19)

, estudos com um pouco mais de tempo de duração 

não encontraram diferença
(20)

, foram favoráveis a realização de uma maior número de 

refeições
(22)

 ou mostraram que a realização de um menor número de refeições seria mais 

benéfica no controle glicêmico
(21)

. 

Há sugestão de que o plano alimentar do paciente com DM seja fracionado em três 

refeições principais e dois ou três lanches
(6)

. Entretanto, a relação entre o número de episódios 

alimentares e o controle glicêmico em pacientes com DM ainda não está bem elucidada
(18-22)

. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é investigar uma possível associação entre episódios 

alimentares (número e qualidade) e o controle glicêmico de pacientes com DM tipo 2. A 

elucidação dessa questão contribuirá para que as orientações de práticas alimentares para esta 

população sejam feitas com maior embasamento científico.  

 

Pacientes e Métodos:  

Pacientes 

Pacientes com diagnóstico de DM tipo 2 atendidos no ambulatório do Serviço de 

Endocrinologia e/ou de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foram 

selecionados para o presente estudo a partir de um banco de dados de uma coorte de 448 

pacientes com DM tipo 2 acompanhados pelo grupo Endocrinologia e Nutrição 
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(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7081930723996066): 52% mulheres com 61 ± 9 anos, 

IMC de 29 ± 4 kg/m² e duração do diabetes de 12 (4 -20) anos. O diagnóstico de DM tipo 2 

foi estabelecido da seguinte forma: início do DM após 30 anos de idade, ausência de episódio 

prévio de cetoacidose ou cetonúria documentada e tratamento com insulina somente após 

cinco anos do diagnóstico
(23)

. Aqueles com idade >80 anos, valores de creatinina sérica >2,0 

mg/dL e índice de massa corporal (IMC) >40 kg/m² foram excluídos. Pacientes com 

insuficiência cardíaca não compensada, com doenças do aparelho digestivo que causem má 

absorção de nutrientes e aqueles com hipotensão postural ou sintomas gastrointestinais 

sugestivos de neuropatia autonômica também não foram incluídos neste estudo. Pacientes que 

estavam há pelo menos um ano sem receber orientação formal de dieta por profissional 

nutricionista foram incluídos no estudo. Todos os pacientes assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido conforme declaração de Helsinki
(24)

. 

Os pacientes foram submetidos à avaliação clínica, de estilo de vida, antropométrica e 

laboratorial. Informações sobre os dados clínicos dos pacientes (co-morbidades associadas ao 

DM e uso de medicamentos) foram coletadas dos registros médicos mais recentes. A presença 

de doença cardiovascular prévia foi avaliada pelo Questionário Rose, acerca da presença de 

angina pectoris, possível infarto agudo do miocárdio e claudicação intermitente
(25)

. 

Hipertensão foi definida como valores de pressão arterial >140/90 mmHg em duas ocasiões 

ou uso de drogas anti-hipertensivas
(26)

. Pacientes foram classificados como apresentando 

doença renal do diabetes quando apresentaram valores de albuminúria >30 mg/24hs
(4)

 . Os 

pacientes foram classificados como fumantes atuais ou não fumantes e auto identificados 

como brancos ou não brancos. O poder de compra foi avaliado conforme o Critério de 

Avaliação Econômica Brasil a partir de um questionário padronizado
(27)

. O nível de atividade 

física foi avaliado pela versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física - 

IPAQ
(28)

 adaptado culturalmente para a população brasileira
(29)

. A partir da informação obtida 

das atividades realizadas durante uma semana típica o nível de atividade física foi calculado 

em mets/min e classificado em: baixo, moderado ou alto
(28)

. As medidas antropométricas 

realizadas foram peso (com roupas leves e sem sapatos; balança Urano® com precisão de 100 

g e carga máxima de 180 kg), estatura (ereta, pés unidos e junto à parede e cabeça posicionada 

no plano de Frankfurt; estadiômetro fixo marca Sanny®) e circunferência da cintura (medida 

utilizando-se fita métrica inelástica no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela 

flutuante). O índice de massa corporal foi calculado [peso corporal (kg) /estatura (m)
2
]. 

Adultos com IMC ≥25 kg/m² e idosos (idade > 60 anos) com IMC >27 kg/m
2
 foram 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7081930723996066
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classificados como em excesso de peso
(30, 31)

. A circunferência da cintura foi considerada 

alterada quando valores  ≥ 94 cm em homens e  ≥ 80 cm nas mulheres
(32)

. 

 

Avaliação laboratorial 

Amostras de sangue foram obtidas após jejum de 12 horas. Glicose plasmática foi 

determinada pelo método de glicose-oxidase, creatininas sérica por reação de Jaffé, teste de 

hemoglobina glicada por cromatografia líquida de alta precisão (HPLC; Tosoh 2.2 

Corporation, Tóquio, Japão; valores de referência 4,8-6%), colesterol total e triglicerídeos 

foram medidos pelo método enzimático colorimétrico, e colesterol HDL pelo método 

homogêneo direto. Colesterol LDL foi estimado a partir da fórmula de Friedewald: colesterol 

LDL = colesterol total - colesterol HDL - (triglicerídeos /5), apenas para os pacientes com 

valores de triglicerídeos <400 mg/dL
(33)

. Excreção urinária de albumina foi medida por 

imunoturbidimetria [MicroAlb Sera-Pak ® imuno microalbuminúria; Bayer, Tarrytown, NY 

em Cobas Mira Plus (Roche ®)] e ureia urinária pelo método enzimático ultravioleta. A taxa 

de filtração glomerular foi estimada pela equação CKD-EPI, Study Group and the Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration - Calculator © 2000 – 2011
(34)

.  

 

Avaliação do consumo alimentar 

Os pacientes foram previamente treinados para realizarem três dias não consecutivos 

de registros alimentares (RAs) com pesagem de alimentos, sendo dois dias de semana e um 

dia de final-de-semana conforme protocolo padronizado em nosso grupo
(35)

. Os alimentos 

sólidos foram pesados em balança portátil eletrônica (Cuori® 850; 1-2000g) e os líquidos 

mensurados em copo medidor de volumes (25-250mL; Marinex, Brasil). A média do 

consumo alimentar dos três dias de RAs foi adotada como informação do consumo diário e a 

composição nutricional foi calculada no programa NutriBase Clinical SR17®
(36)

. O conteúdo 

de fibras totais, solúveis e insolúveis foi estimado de acordo com os dados disponíveis na 

tabela do CRC Handbock of Dietary Fiber im Human Nutrition
(37)

 e para análise do índice 

glicêmico e carga glicêmica dos alimentos foram utilizadas as informações provenientes da 

tabela internacional publicada mais recentemente
(38)

. Quando o índice glicêmico do alimento 

registrado não foi encontrado, utilizou-se o alimento com composição centesimal mais 

semelhante. Vegetais com teor de carboidratos menor do que 5%
(39)

 não foram incluídos nas 

análises por inexistência de informação acerca do índice glicêmico. A quantidade de ácidos 
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graxos trans-insaturados foi derivado de Tabela de Composição dos Alimentos (TACO)
(40)

, 

do Departamento de Agricultura dos EUA
(41,42)

, e do estudo TRANSFAIR
(43)

.  

Concomitante a realização do terceiro dia de RA, os pacientes coletaram urina de 24 

horas para estimativa de ingestão proteica a partir da dosagem de ureia urinária (método 

enzimático ultravioleta)
(44) 

- utilizada como biomarcador
(45)

. As coletas de urina foram 

consideradas adequadas quando os valores de creatinina urinária foram ≥700 mg em 24 horas 

para as mulheres e ≥1000 mg em 24 horas para homens
(46)

. Somente RAs satisfatórios foram 

analisados, sendo que a plausibilidade foi avaliada a partir da razão entre a ingestão proteica 

registrada (média dos três dias) e a ingestão proteica estimada pela ureia urinária: valores 

maiores do que 0,79 e menores do que 1,26
(47)

.  

 

Avaliação dos episódios alimentares 

 A partir da informação de cada um dos dias de RAs, foi realizado o levantamento do 

padrão de consumo alimentar referente aos episódios alimentares. Os episódios alimentares 

foram classificados por três diferentes métodos, que estão descritos a seguir: 

- Qualidade dos alimentos: Os episódios alimentares foram classificados de acordo 

com as diferentes combinações de categorias de alimentos, cada uma delas representando 

nutrientes essenciais
(8)

. O modelo é composto por sete grupos alimentares. Os alimentos são 

agrupados de acordo com sua densidade energética e de nutrientes (alta ou baixa). Os 

episódios alimentares foram definidos em refeição ou lanche de acordo com a combinação 

dos grupos alimentares. Os episódios alimentares foram classificados como refeição completa 

quando eram compostos por pelo menos um alimento de origem animal + amido + vegetais 

ou frutas; lanche de alta qualidadade quando eram compostos por um alimento de origem 

animal ou amido ou vegetais ou frutas; lanche de qualidade mista quando composto por um 

alimento de origem animal ou amido ou vegetais ou frutas + oleaginosas e/ou alimentos 

gordurosos e/ou com baixa densidade de nutrientes (sorvete, por ex.); lanche sem calorias 

quando era composto por alimentos sem nutrientes (bebida carbonatada sem açúcar, café sem 

açúcar, por ex.). 

 - Aporte calórico: A contribuição calórica dos alimentos consumidos em cada 

episódio alimentar também foi considerada para a classificação de refeições. Quando a soma 

das calorias dos alimentos daquele episódio alimentar foi maior do que 15% do valor calórico 

total diário esse episódio foi considerado refeição e quando o aporte calórico foi menor do que 

15% do valor calórico diário esse episódio foi considerado lanche
(48)

. 
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 - Forma de preparo: Os episódios alimentares foram classificados considerando a 

forma de preparo em: elaborados (aqueles que necessitam de cozimento) ou rapidamente 

preparados (aqueles em que os ingredientes foram somente reunidos, como por exemplo, 

sanduíches, cereal com fruta ou leite ou iogurte)
(8)

. 

 

Análise Estatística  

 Os dados estão descritos como mediana e intervalo interquartil ou número de casos 

para o total de pacientes (%). A simetria das variáveis foi testada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov.  

 Os pacientes foram classificados em dois grupos conforme o critério de alvo de 

hemoglobina glicada estabelecido pela ADA
(4)

: pacientes com bom controle glicêmico = 

aqueles com valores <7% ou pacientes fora do alvo terapêutico = aqueles com valores >7% de 

HbA1c. As características dos dois grupos foram comparadas por teste Kruskal Wallis, Qui-

quadrado ou Exato de Fisher de acordo com a simetria das variáveis. Modelos lineares 

generalizados de Poisson foram construídos com o intuito de avaliar a possível associação 

entre alguns hábitos alimentares relatados (referente a número e qualidade dos episódios) e 

bom controle glicêmico (HbA1c<7%), ajustados para possíveis fatores de confusão 

escolhidos de acordo com relevância clínica ou análise univariada. Os dados de composição 

nutricional foram ajustados para o total de calorias ingeridas conforme método residual 

proposto por Willett e Stampfer
(49)

. O nível de significância adotado foi de 5% (bi-caudal) e o 

software utilizado para as análises foi o SPSS versão 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

Cálculo do tamanho da amostra: O único estudo que avaliou o número de 

espisódios alimentares e sua associação com controle glicêmico em pacientes com 

diabetes
(22)

, não fornece dados de média e desvio padrão dos valores de HbA1c, dificultando a 

estimativa amostral. Desta forma, o cálculo amostral foi realizado a partir de dados de um 

estudo piloto com 72 pacientes com DM tipo 2
(50) 

em que foi observada uma proporção de 

27% dos pacientes que realizam seis episódios alimentares ao dia possuem o controle 

glicêmico adequado. Considerando a prevalência de DM tipo 2 na população brasileira
(1)

, um 

erro tipo I de 5% e erro tipo II de 10%, são necessários 214 pacientes. Para o cálculo amostral 

foi utilizado o programa OpenEpi versão 3.03ª
(51)
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Resultados: 

Características dos participantes 

Foram incluídos duzentos e oitenta e quatro pacientes, sendo 47% mulheres, com 

média de idade de 61 ± 9 anos, IMC de 28 ± 4 kg/m
2
, média de duração do diabetes de 10 (6-

17) anos e 7 ± 3 anos de estudo. Duzentos e trinta e oito pacientes (84%) foram classificados 

como hipertensos, 81% dos pacientes foram classificados com excesso de peso, 42% com 

nível de atividade física baixo, 22% com poder de compra equivalente a classe C e valores 

médios de glicose plasmática de jejum de 151 ± 55 mg/dL e hemoglobina glicada de 7,7 ± 

1,7%. Desses 284 pacientes, 159 (56%) apresentaram valores de HbA1c maiores do que 7% 

(fora do alvo terapêutico) e 125 pacientes (44%) apresentaram um bom controle glicêmico 

(Hba1c < 7%). As características sociodemográficas, antropométricas e clínicas dos pacientes 

agrupados de acordo com os valores de HbA1c estão descritas na Tabela 1. O grupo com 

HbA1c fora do alvo terapêutico apresentou mais tempo de diagnóstico de DM [13 (7-20) 

anos] quando comparado com o grupo de pacientes com bom controle glicêmico [9 (4-15) 

anos; P = 0,024]. Em relação ao tratamento do DM, uma maior proporção de pacientes com 

HbA1c fora do alvo terapêutico utilizava agentes orais combinados com insulina (54%) 

quando comparados com os pacientes com bom controle glicêmico (20%; P = <0,001). Uma 

maior proporção de pacientes fora do alvo terapêutico apresentou presença de doença renal do 

diabetes em relação ao grupo de pacientes com bom controle glicêmico: 54% versus 29% (P = 

<0,001). Como já esperado, o grupo com HbA1c fora do alvo terapêutico apresentou valores 

maiores de glicemia de jejum do que os pacientes com bom controle glicêmico: 166 (129-

201) mg/dL versus 126 (102-146) mg/dL (P = <0,001). Não foram observadas diferenças 

entre as demais características sociodemográficas, de estilo de vida ou laboratoriais, assim 

como presença de comorbidades entre os dois grupos de pacientes. 

 

Ingestão alimentar 

A razão média entre a ingestão proteica relatada nos RAs e medida pela ureia urinária 

(utilizada como biomarcador de ingestão) observada nesta amostra de 284 pacientes foi de 

0,96 (valor mínimo de 0,82 e máximo de 1,10). A ingestão alimentar média dos pacientes 

agrupados de acordo com os valores de HbA1c foi avaliada a partir de três dias de RAs. A 

média de ingestão calórica relatada pelos pacientes foi de 1.787 kcal ao dia, sendo 49,5% de 

calorias provenientes de carboidratos, 20% de calorias provenientes de proteínas e 30,5% de 
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calorias provenientes de lipídeos totais. Os dados de composição nutricional foram ajustados 

para o total de calorias ingeridas pelo método residual e não foram observadas diferenças no 

relato de ingestão de macronutrientes, fibras (total, solúvel e insolúvel) e colesterol, entre os 

dois grupos de pacientes (dados não apresentados). 

O aporte calórico, quantidade de carboidratos, índice glicêmico, carga glicêmica e 

fibras do café da manhã, lanche da tarde e jantar dos pacientes agrupados conforme controle 

glicêmico não foram diferentes entre os dois grupos de pacientes (dados não apresentados).  

O número e variabilidade intra- e inter-individual de episódios alimentares, lanches e 

refeições classificadas por diferentes critérios (composição de alimentos, aporte calórico ou 

forma de preparo) foram avaliados em cada um dos três dias de RAs e estão descritos na 

Tabela 2. Os pacientes relataram realizar cerca de cinco (4-6) episódios alimentares ao dia, 

sem diferença entre os grupos de acordo com os valores de HbA1c  (P = 0,666). Ao analisar a 

qualidade dos lanches, 27% dos pacientes relataram realizar lanche de elevada qualidade em 

pelo menos um dos três dias de RAs, sem diferença entre os grupos (P = 0,219). Pacientes 

com bom controle glicêmico relataram realizar dois lanches (1-2) com aporte calórico médio 

de 151 ± 144 kcal/dia e os pacientes com HbA1c fora do alvo terapêutico também relataram 

realizar dois lanches (1-3) ao dia com aporte calórico médio de 207 ± 151 kcal/dia (sem 

diferença estatística entre os grupos). A média de número de episódios de rápido preparo foi 

de três (1-3) em ambos os grupos, sem diferença entre eles. Em relação à qualidade das 

refeições, 8% dos pacientes relataram realizar refeições completas em pelo menos um dos três 

dias de RA, sem diferença entre os grupos de acordo com os valores de HbA1c (P = 0,268). 

Entretanto, considerando o aporte calórico ou forma de preparo, esta informação passa a ser 

de dois episódios ao dia em ambos os grupos, mas também sem diferença estatística entre os 

grupos em ambas classificações. Pacientes com bom controle glicêmico relataram realizar 

refeições com menor aporte calórico do que pacientes fora do alvo terapêutico (565 ± 256 

kcal/dia versus 615 ±318 kcal/dia) apesar de não atingir a significância estatística desejada (P 

= 0,073). A proporção de pacientes que não consomem seis episódios alimentares ao dia e 

aqueles que relataram realizar os três principais episódios (café da manhã, almoço e jantar) 

estão apresentadas na Figura 1. Uma maior proporção de pacientes com bom controle 

glicêmico (84%) relatou realizar menos do que seis episódios alimentares ao dia quando 

comparados com os pacientes fora do alvo terapêutico (74,8%) (P = 0,041). A média de 

valores de HbA1c não foi diferente entre os pacientes que relataram realizar seis episódios 

alimentares ao dia quando comparada com aqueles que realizam <5 episódios ao dia (7,6 ± 
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1,3% versus 7,7 ± 1,8%; P = 0,689). Não foi observada diferença nos pacientes que relataram 

realizar os três principais episódios de acordo com os grupos de hemoglobina glicada.   

A frequência de pacientes que realizam cada um dos quatro principais episódios 

alimentares (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar) assim como a classificação de 

acordo com o critério de qualidade esta apresentada na Tabela 3. Mais da metade dos 

pacientes (65%) relataram realizar sempre os quatro episódios alimentares. Ao avaliar a 

qualidade de cada episódio alimentar, observamos que uma maior proporção de pacientes com 

bom controle glicêmico relatou realizar café da manhã como refeição completa quando 

comparados com pacientes fora do alvo terapêutico (36% versus 25,2%; P = 0,032). Uma 

maior proporção de pacientes com bom controle glicêmico relatou realizar lanche da tarde 

sem carboidrato complexo quando comparados com aqueles pacientes com valores HbA1c 

fora do alvo terapêutico (9,6% versus 2,5%; P = 0,032).  

Modelos de regressão de Poisson foram construídos com o intuito de verificar uma 

possível associação entre os tipos de episódios alimentares e o controle glicêmico nesta 

amostra de pacientes e estão descritos na Tabela 4. Pacientes que relataram realizar lanche da 

tarde sem carboidratos complexos parecem ter uma maior chance de terem bom controle 

glicêmico quando comparados com aqueles que realizam outros tipos de lanche da tarde 

(Razão de Prevalência = 2,90; IC95% = 0,91-9,25; P = <0,010), após ajuste para doença renal 

do diabetes, nível de atividade física, duração e tratamento do diabetes. 

 

Discussão:  

Nesta amostra de 284 pacientes com DM tipo 2, uma maior proporção de pacientes 

com bom controle glicêmico (84%) relatou realizar menos do que seis episódios alimentares 

ao dia quando comparados com os pacientes fora do alvo terapêutico (74,8%; P = 0,041).  

Esta relação inversa entre número de episódios e controle glicêmico foi demonstrada 

recentemente em ensaio clinico randomizado
(21)

 que comparou o efeito da realização por 24 

semanas de seis versus dois episódios alimentares ao dia na glicose plasmática de 54 

pacientes com DM tipo 2 e traz a tona a dúvida sobre a recomendação vigente. Outro ensaio 

clínico randomizado em pacientes com diabetes encontrou efeito nulo de três ou nove 

episódios ao dia no controle glicêmico
(20)

. Pacientes com diabetes são orientados a fracionar a 

sua ingestão calórica em vários momentos ao longo do dia, a fim de otimizar o controle 

metabólico
(6)

. Entretanto, somente um quinto (21%) do total de pacientes avaliados em nosso 

estudo relatou realizar os seis episódios alimentares ao dia, sendo a média relatada de cinco 
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episódios ao dia (três refeições principais e dois lanches), possivelmente pelos seus hábitos 

diários, tais como atividade profissional e estilo de vida. Ainda, cabe ressaltar que, além do 

número de episódios alimentares, o seu conteúdo calórico e nutricional também pode ser 

importante. Ensaio clínico randomizado com 84 pacientes demonstrou que aqueles pacientes 

que consumiram seis episódios isocalóricos ao dia obtiveram uma maior redução nos valores 

de HbA1c (apesar dos autores não descreverem os valores absolutos ou percentuais no 

manuscrito) quando comparados com aqueles pacientes que consumiram o padrão usual de 

três refeições maiores e dois pequenos lanches
(22)

. Pacientes com bom controle glicêmico 

relataram realizar refeições com ~50 ± 26 kcal a menos do que pacientes fora do alvo 

terapêutico. Apesar de investigarmos a composição das refeições de forma mais detalhada 

(valor calórico, quantidade de carboidratos, índice e carga glicêmica) não foi possível 

identificar qual componente da dieta destes pacientes impacta/fornece esta diferença calórica. 

A avaliação dos grupos alimentares por refeições talvez permita um melhor entendimento 

desta questão em uma análise futura. 

Este trabalho não se limitou a avaliar a associação do número de episódios alimentares 

e o controle glicêmico. Nós fomos além e avaliamos também a qualidade dos episódios 

alimentares, tanto refeições quanto lanches, utilizando classificação já existente na 

literatura
(8)

. Acreditamos que conhecer e relacionar a qualidade das refeições e lanches 

consumidos com a sua frequência é importante, pois outros componentes da dieta podem estar 

envolvidos nessa relação com o controle glicêmico. Associações entre a densidade calórica
(52)

 

e o índice glicêmico
(53)

 de refeições com a presença de Síndrome Metabólica em pacientes 

com DM tipo 2 já foram observadas em estudos prévios realizados por nosso grupo de 

pesquisa. Além disso, o presente trabalho foi realizado com alguns cuidados metodológicos 

na investigação do consumo alimentar e definição de episódios alimentares. Foram utilizados 

somente registros alimentares considerados satisfatórios conforme critério de plausibilidade 

validado previamente
(46)

 - o que aumenta a credibilidade da informação da ingestão alimentar 

obtida. Para a definição de episódios alimentares, optamos por explorar diferentes métodos 

descritos na literatura, já que ainda não há uma metodologia de referência que diferencie 

lanches de refeições
(12)

. Ainda, cabe ressaltar a escassez de estudos que busquem observar a 

possível relação entre episódios alimentares e controle metabólico no diabetes
(17)

, tornando 

este estudo inédito, uma vez que é o único que avaliou a qualidade dos episódios no controle 

glicêmico de pacientes com DM tipo 2. 
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Em relação à qualidade dos episódios, uma maior proporção de pacientes com bom 

controle glicêmico relatou fazer café da manhã como refeição completa e lanche da tarde sem 

carboidratos complexos (P<0,05 para todas as análises). Os resultados do presente trabalho 

sugerem que, mais importante do que o número de episódios alimentares realizados pelos 

pacientes com diabetes tipo 2, a qualidade dos episódios deve ser considerada, especialmente 

o consumo de carboidratos complexos no lanche da tarde. Outros autores
(54-56)

 observaram em 

seus estudos com diferentes populações de adultos sem diabetes que uma maior proporção de 

indivíduos realizam mais lanches de baixa qualidade do que episódios de alta qualidade, o que 

nos sugere não haver uma atenção maior das pessoas com a qualidade de refeições menores, 

como os lanches. Na prática clínica, nós observamos que muitos pacientes consomem pão, 

café e leite em até três espisódios alimentares ao dia (café da manhã, lanche da tarde e jantar), 

em especial pacientes idosos, levando a monotonia alimentar e uma baixa ingestão de fibras e 

micronutrientes de uma forma geral. 

Estudo transversal prévio, realizado em nosso grupo
(53)

 também observou relação entre 

a qualidade de um episodio alimentar (definida pelo conteúdo de fibras e índice glicêmico dos 

alimentos) e a presença de síndrome metabólica em pacientes com DM tipo 2. O conteúdo de 

fibras e índice glicêmico não foi diferente nos episódios alimentares dos pacientes de acordo 

com o controle glicêmico neste trabalho (dados não apresentados). Entretanto, pacientes com 

bom controle glicêmico relataram realizar mais lanche da tarde sem carboidratos complexos. 

É importante lembrarmos que os carboidratos são os macronutrientes que mais afetam a 

resposta glicêmica pós–prandial
(57)

 e seu consumo em determinados momentos do dia talvez 

deva ser evitado. Metanálise publicada em 2008
(58)

 mostrou que uma dieta restrita em 

carboidratos (até 29% do valor calórico total) parece melhorar o controle glicêmico de 

pacientes com DM tipo 2, mas ainda não estaria claro na literatura se esse benefício 

continuaria a longo prazo (>2 anos). Vale ressaltar que entidades, como a ADA
(4)

 e IOM
(59)

, 

recomendam o consumo de pelo menos 130 g/dia de carboidratos para adultos com diabetes. 

Ainda, pacientes com bom controle glicêmico relataram realizar refeições com cerca 

de 50 ± 26 kcal a menos do que pacientes fora do alvo terapêutico (P = 0,073), apesar do 

consumo calórico total não ser diferente entre os grupos (~1787 kcal ao dia). Pacientes que 

relataram realizar lanche da tarde sem carboidratos complexos parecem ter uma maior chance 

de terem um bom controle glicêmico quando comparados com aqueles que realizam outros 

tipos de lanche da tarde. 



37 
 

Dentre as limitações do presente estudo destaca-se a formatação dos registros 

alimentares, uma vez que já constava a divisão dos episódios alimentares ao longo do dia 

(café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) o que poderia sugestionar a 

resposta dos pacientes. No entanto, os participantes foram orientados a realizar o 

preenchimento dos registros de acordo com seus hábitos alimentares tradicionais. Uma outra 

limitação pode ser a orientação empírica passada por diversos meios de comunicação e 

profissionais da saúde de que para ter uma alimentação saudável deve-se realizar seis 

episódios alimentares ao dia. Ainda, precisamos lembrar que estudos de delineamento 

transversal não nos permitem estabelecer uma relação causal clara.  

Por fim, parece que o consumo de menos de seis episódios alimentares ao dia seria 

benéfico para o controle glicêmico de pacientes com DM tipo 2. A partir de uma 

individualização da prescrição dietética em relação ao número de episódios alimentares para 

serem consumidos, possivelmente a densidade calórica das refeições e hábitos do paciente 

também deverão ser levadas em consideração pelo profissional nutricionista. Neste sentido, 

um menor número de episódios ou seis episódios isocalóricos ao dia possa favorecer a um 

melhor controle metabólico no diabetes. Entretanto, esta hipótese precisa ser testada em um 

ensaio clínico randomizado bem delineado e de tamanho amostral suficiente. Ainda, fica o 

questionamento se há um número mínimo de episódios alimentares a serem consumidos. Até 

a presente data, a partir dos resultados demonstrados por outros autores
(18-22)

, o consumo de 

pelo menos 2-3 refeições principais se faz necessária
(21,22)

. Ainda, os resultados do presente 

trabalho sugerem que a qualidade dos episódios deva ser mais considerada do que o número 

de episódios realizados ao longo do dia, especialmente o conteúdo de carboidratos no lanche 

da tarde.  
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Tabela 1: Características sociodemográficas, antropométricas e clínicas dos pacientes 

com DM2 agrupados de acordo com valores de hemoglobina glicada (HbA1c) (n = 284) 

  Pacientes com bom 

controle glicêmico 

(HbA1c < 7%) 

Pacientes fora do 

alvo terapêutico 

(HbA1c >7%) 

P 

N 125 159 - 

Idade (anos) 62 (54-68) 61 (54-68) 0,850
a
 

Mulheres 62 (50%) 71 (45%) 0,472
b
 

Brancos 104 (85%) 128 (82%) 0,137
b
 

Duração do DM (anos)  9 (4-15) 13 (7-20) 0,024
a
 

TTO DM: D/AO/AO e/ou I  12%/ 66%/ 20%
b

 4%/ 42%/ 54%
 a

 <0,001
b
 

Anos de estudo      8 (5-10)  8 (5-11) 0,265
a
 

Poder de compra C 32 (46%) 30 (43%) 0,895
b
 

Hipertensos 102 (85%)  134 (87%) 0,632
b
 

Doença renal do DM 31 (29%) 70 (54%) <0,001
b
 

Doença cardiovascular prévia 24 (21%) 25 (17%) 0,523
b
 

Baixo nível de AF 49 (45%) 69 (53%) 0,305
b
 

Fumantes atuais 14 (12%) 11 (7%) 0,327
b
 

IMC (kg/m²) 28 (26-31) 28 (26-31) 0,612
a
 

Excesso de peso 85 (70,8%) 112 (74,7%) 0,285
b
 

Circunferência da Cintura alterada 79 (66%) 108 (70%) 0,513
b
 

Glicose plasmática de jejum (mg/dL) 126 (102-146) 166 (129-201) <0,001
a
 

Hemoglobina glicada 6,4 (6-6,7) 8,5 (7,7-9,6) - 

Colesterol total sérico (mg/dL) 192 (172-221)  205 (170-221) 0,751
a
 

   HDL sérico (mg/dL)  47 (41-55)  46 (38-56) 0,353
a
 

   LDL sérico (mg/dL) 118 (100-139) 121 (93-149) 0,953
a
 

Triglicerídeos séricos (mg/dL) 134 (96-200) 133 (99-194) 0,908
a
 

Creatinina sérica (mg/dL)  0,8 (0,7-1,0) 0,9 (0,7-1,0) 0,719
a
 

TFG (mL/min/1.73 m²) 86 (73-96) 86 (69-99) 0,460
a
 

*TTO/DM: tratamento diabetes; D: dieta; AO: agente oral; I: insulina. Dados apresentados como 

mediana e intervalo interquartil ou número de casos para total (%); 
a
Teste Kruskal Wallis; 

b
Teste qui-

quadrado ou Exato de Fisher; Excesso de peso = <60anos = Índice de Massa Corporal >25 kg/m
2(30) 

>60 

anos = Índice de Massa Corporal > 27 kg/m²
(31)

; circunferência da cintura aumentada =  valores ≥80cm 

para mulheres e ≥ 94cm para homens
(32)

. 
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Tabela 2. Número, variabilidade intra-, inter-individual e tipo de episódio alimentar dos 

pacientes com DM2 agrupados de acordo com valores de hemoglobina glicada (HbA1c) 

  Pacientes com bom 

controle glicêmico 

(HbA1c < 7%) 

Pacientes fora do 

alvo terapêutico 

(HbA1c >7%) 

P 

N 125 159 - 

Número de episódios alimentares (refeições e/ou lanches)* 5 (4-5) 5 (4-6) 0,676
a
 

Variabilidade intra-individual 
c
 0,4 (0,3-0,5) 0,4 (0,3-0,5) - 

Variabilidade inter-individual 
c
 0,5 (0,4-0,7) 0,5 (0,4-0,7) - 

Número de lanches de alta qualidade** menos frequente 30 (24%)  44 (28%) 0,219
b
 

Número de lanches*** (<15% do VCT) 2 (1-2) 2 (1-3) 0,245
a
 

Número de episódios alimentares de rápido preparo 3 (1-3) 3 (1-3) 0,493
a
 

Variabilidade intra-individual 
c
 0,5 (0,4-0,6) 0,6 (0,5-0,7) - 

Variabilidade inter –individual 
c
 0,6 (0,4-0,8) 0,6 (0,4-0,8) - 

Número de refeições completas** menos frequente 8 (6%) 17 (11%) 0,137
b
 

Número de refeições*** (>15% do VCT) 2 (2-3) 2 (2-3) 0,278
a
 

Número de episódios alimentares de preparo elaborado 2 (1-2) 2 (1-2) 0,803
a
 

Variabilidade intra-individual 
c
 0,2 (0,1-0,3) 0,2 (0,2-0,3) - 

Variabilidade inter- individual 
c
 0,2 (0,1-0,2) 0,1 (0,1-0,2) - 

Dados apresentados como mediana e intervalo interquartil ou número de casos para total (%). 
a
Teste 

Kruskal Wallis; 
 b

Teste qui-quadrado ou Exato de Fisher; 
c  

Mixed Model Analysis. VCT = valor calórico 

total; Menos frequente = relato em apenas 1 ou nenhum dia de RA; *Popkin
(5)

; ** Lennernas
(6)

; *** 

Assis
(45)

. 
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Tabela 3. Frequência do relato dos principais episódios alimentares (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar) classificados a 

partir do critério de qualidade dos 284 pacientes com DM tipo 2 agrupados conforme os valores de hemoglobina glicada (HbA1c) 

 Pacientes com bom 

controle glicêmico 

(HbA1c < 7%) 

Pacientes fora do alvo 

terapêutico 

(HbA1c >7%) 

P
a
 

N 125 158 - 

Que realizam CAFÉ DA MANHÃ sempre 124 (99,2%) 157 (99,3%) 0,787 

  como refeição completa 45 (36%) 40 (25,2%) 0,032 

   sem carboidrato complexo 5 (4%) 2 (1,3%) 0,211 

   tipo vegetariano 12 (9,6%) 12 (7,6%) 0,423 

  como lanche de alta qualidade  11 (8,8%) 17 (10,7%) 0,489 

   como lanche de qualidade mista 11 (8,8%) 12 (7,6%) 0,908 

   como lanche sem calorias 3 (2,4%) 5 (3,1%) 0,572 

Que realizam ALMOÇO sempre 123 (98,4%) 159 (100%) 0,992 

     como refeição completa 120 (96%) 147 (93,6%) 0,756 

    tipo vegetariano 10 (8%) 12 (7,5%) 0,262 

    como lanche de alta qualidade  3 (2,4%) 4 (2,5%) 0,630 

Que realizam LANCHE DA TARDE sempre 87 (43%) 118 (57%) 0,622 

      como refeição completa 24 (19,2%) 40 (25,2%) 0,147 

      sem carboidrato complexo 12 (9,6%) 4 (2,5%) 0,032 

      tipo vegetariano 15 (12%) 25 (15,7%) 0,257 
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      como lanche alta qualidade 62 (49,6%) 88 (55,4%) 0,374 

      como lanche de qualidade mista  24 (19,2%) 28 (17,4%) 0,381 

      como lanche sem calorias 6 (4,8%) 3 (1,9%) 0,145 

Que realizam JANTAR sempre 125 (100%) 159 (100%) 0,808 

     como refeição completa 86 (70,4%) 109 (68,5%) 0,593 

     sem carboidrato complexo 8 (6,4%) 12 (7,5%) 0,560 

     tipo vegetariano 16 (12,8%) 19 (11,9%) 0,994 

     como lanche de alta qualidade 11 (8,8%) 12 (7,5%) 0,802 

    como lanche de qualidade mista 2 (1,6%) 12 (7,5%) 0,068 

Sempre = relato nos 3 dias de RA. 
a
Teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher 
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Tabela 4. Modelos de regressão de Poisson* para avaliar a associação entre hábitos 

alimentares (qualidade dos episódios) e bom controle glicêmico (HbA1c<7% = desfecho) 

de 284 pacientes com DM tipo 2 

Hábito alimentar (variável) Razão de 

Prevalência 

IC95% P 

Modelo 1. Fazer café da manhã como refeição completa 1,21 0,91-1,61 0,194 

Modelo 2. Fazer lanche da tarde sem carboidratos complexos 2,90 0,91-9,25 0,010 

Modelo 3. Realizar jantar com qualidade mista 0,65 0,49-0,86 0,501 

Modelo 4. Consumir seis episódios alimentares ao dia 0,90 0,70-1,16 0,416 

*ajustados para presença de doença renal do diabetes, nível de atividade física, duração e tratamento do 

diabetes.
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Figura 1. Frequência dos 284 pacientes com DM tipo 2 que relataram não realizar seis episódios ao dia ou 

realizar pelo menos os três principais episódios (café da manhã, almoço e jantar) agrupados conforme 

valores de hemoglobina glicada: em cinza hachurado estão apresentados os pacientes com bom controle 

glicêmico (HbA1C <7%; n = 125) e em preto estão apresentados os pacientes fora do alvo terapêutico 

(HbA1c >7%; n = 159). Teste de Qui quadrado ou Exato de Fischer. 
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Studies involving extracts will only be considered for publication if the source of starting 

material is readily accessible to other researchers and that there are appropriate measures for 

quality control, that the method of extraction is described in sufficient detail with appropriate 

quality control measures, that the nutrient composition of the extract is characterised in detail 

and that there are measures to control the quality of the composition of the extract between 

preparations, and that the amount of extract used could reasonably be expected to be achieved 

in in the human population (or in animals if they are the specific target of an intervention). 

Studies involving extracts in in vitro models will only be considered for publication if the 

above guidelines for studies involving extracts are followed, and that the amount and 
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Studies involving probiotics may be considered provided that the primary focus of the 
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When substantial revisions are required to manuscripts after review, authors are normally 

given the opportunity to do this once only; the need for any further changes should at most 

reflect only minor issues. If a paper requiring revision is not resubmitted within 2 months, it 

may, on resubmission, be deemed a new paper and the date of receipt altered accordingly. 



52 
 

PUBLISHING ETHICS 

BJN considers all manuscripts on the strict condition that: 

1. The manuscript is your own original work, and does not duplicate any other 

previously published work; 

2. The manuscript has been submitted only to the journal - it is not under 

consideration or peer review or accepted for publication or in press or published 

elsewhere; 

3. All listed authors know of and agree to the manuscript being submitted to the 

journal; and 

4. The manuscript contains nothing that is abusive, defamatory, fraudulent, illegal, 

libellous, or obscene. 

The Journal adheres to the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines on research 

and publications ethics. 

Text taken directly or closely paraphrased from earlier published work that has not been 

acknowledged or referenced will be considered plagiarism. Submitted manuscripts in which 

such text is identified will be withdrawn from the editorial process. If a concern is raised 

about possible plagiarism in an article submitted to or published in BJN, this will be 

investigated fully and dealt with in accordance with the COPE guidelines. 

ARTICLE TYPES 

BJN publishes the following: Research Articles, Review Articles, Systematic Reviews, 

Horizons in Nutritional Science, Workshop Reports, Invited Commentaries, Letters to the 

Editor, Obituaries, and Editorials. 

Research Articles, Reviews, Systematic Reviews, Horizons Articles, Letters to the Editor and 

Workshop Reports should be submitted to http://mc.manuscriptcentral.com/bjn. Please 

contact the Editorial Office onbjn.edoffice@cambridge.org regarding any other types of 

article. 

Review Articles 

BJN is willing to accept critical reviews that are designed to advance knowledge, policy and 

practice in nutritional science. Current knowledge should be appropriately contextualised and 

presented such that knowledge gaps and research needs can be characterised and prioritised, 

or so that changes in policy and practice can be proposed along with suggestions as to how 

any changes can be monitored. The purpose or objective of a review should be clearly 

expressed, perhaps as question in the Introduction, and the review’s conclusions should be 

http://publicationethics.org/resources/guidelines
http://mc.manuscriptcentral.com/bjn
mailto:bjn.edoffice@cambridge.org


53 
 

congruent with the initial objective or question. Reviews will be handled by specialist 

Reviews Editors. Please contact the Editorial Office with any queries regarding the 

submission of potential review articles. All reviews, including systematic reviews and meta-

analyses, should present the uncertainties and variabilities associated with the papers and data 

being reviewed; in particular BJN cautions against uncritical acceptance of definitions and 

non-specific global terminology, the advice of advisory bodies, and reference ranges for 

example. 

 Reviews: These articles are written in a narrative style, and aim to 

critically evaluate a specific topic in nutritional science. 

 Horizons in Nutritional Science: These are shorter than Review articles 

and aim to critically evaluate recent novel developments that are likely to 

produce substantial advances in nutritional science. These articles should be 

thought-provoking and possibly controversial. 

 Systematic Reviews and meta-analyses: A systematic review or meta-

analysis of randomised trials and other evaluation studies must be 

accompanied by a completed Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) Statement checklist, a guideline to 

help authors report a systematic review and meta-analysis (see British Medical 

Journal (2009) 339, b2535). Meta-analysis of observational studies must be 

accompanied by a completed Meta-analysis of Observational Studies in 

Epidemiology (MOOSE) reporting checklist, indicating the page where each 

item is included (see JAMA (2000) 283, 2008-2012). Manuscripts in these 

areas of review will not be sent for peer review unless accompanied by the 

relevant completed checklist. 

Letters to the Editor 

Letters are invited that discuss, criticise or develop themes put forward in papers published in 

BJN. They should not, however, be used as a means of publishing new work. Acceptance will 

be at the discretion of the Editorial Board, and editorial changes may be required. Wherever 

possible, letters from responding authors will be included in the same issue as the original 

article. 

DETAILED MANUSCRIPT PREPARATION INSTRUCTIONS 

Language 

http://prisma-statement.org/
http://prisma-statement.org/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/meta-analysis-of-observational-studies-in-epidemiology-a-proposal-for-reporting-meta-analysis-of-observational-studies-in-epidemiology-moose-group/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/meta-analysis-of-observational-studies-in-epidemiology-a-proposal-for-reporting-meta-analysis-of-observational-studies-in-epidemiology-moose-group/


54 
 

Papers submitted for publication must be written in English and should be as concise as 

possible. We recommend that authors have their manuscript checked by someone whose first 

language is English before submission, to ensure that submissions are judged at peer review 

exclusively on academic merit. 

We list a number of third-party services specialising in language editing and / or translation, 

and suggest that authors contact as appropriate. Use of any of these services is voluntary, and 

at the author's own expense. 

Spelling should generally be that of the Concise Oxford Dictionary (1995), 9th ed. Oxford: 

Clarendon Press. Authors are advised to consult a current issue in order to make themselves 

familiar with BJN as to typographical and other conventions, layout of tables etc. Sufficient 

information should be given to permit repetition of the published work by any competent 

reader of BJN. 

Published examples of BJN article types can be found below: 

 Research Article 

 Review Article 

 Horizons Article 

 Letter to the Editor 

Authorship 

The Journal conforms to the International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE) definition of authorship, as described by P.C. Calder (Br J Nutr (2009) 101, 775). 

Authorship credit should be based on: 

1. Substantial contributions to conception and design, data acquisition, analysis 

and/or interpretation; 

2. Drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and 

3. Final approval of the version to be published. 

The contribution of individuals who were involved in the study but do not meet these criteria 

should be described in the Acknowledgments section. 

Ethical standards 

The required standards for reporting studies involving humans and experimental animals are 

detailed in an Editorial by G.C. Burdge (Br J Nutr (2014) 112). 

Experiments involving human subjects 

The notice of contributors is drawn to the guidelines in the World Medical Association (2000) 

Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects, 

http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=8728&level=2&menu=Authors&pageId=3608
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FS0007114514001597a.pdf
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FBJN111_03%2FS0007114513002699a.pdf
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FBJN109_05%2FS0007114512005107a.pdf
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FBJN109_11%2FS0007114512006228a.pdf
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FBJN101_06%2FS0007114509289082a.pdf


55 
 

with notes of clarification of 2002 and 2004 

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/), the Guidelines on the Practice of 

Ethics Committees Involved in Medical Research Involving Human Subjects (3rd ed., 1996; 

London: The Royal College of Physicians) and the Guidelines for the ethical conduct of 

medical research involving children, revised in 2000 by the Royal College of Paediatrics and 

Child Health: Ethics Advisory Committee (Arch Dis Child (2000) 82, 177–182). Articles 

reporting randomised trials must conform to the standards set by the Consolidated Standards 

of Reporting Trials (CONSORT) consortium. 

Required disclosures: A paper describing any experimental work on human subjects must 

include the following statement in the Experimental Methods section: “This study was 

conducted according to the guidelines laid down in the Declaration of Helsinki and all 

procedures involving human subjects/patients were approved by the [insert name of the ethics 

committee; a specific ethics number may be inserted if you wish]. Written [or Verbal] 
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obtained this must be followed by a statement such as: Verbal consent was witnessed and 

formally recorded].” For clinical trials, the trial registry name, registration identification 

number, and the URL for the registry should be included. 

PLEASE NOTE: From 1 October 2014, as a condition for publication, all randomised 

controlled trials that involve human subjects submitted to BJN for review must be registered 

in a public trials registry. A clinical trial is defined by the ICMJE (in accordance with the 

definition of the World Health Organisation) as any research project that prospectively 

assigns human participants or groups of humans to one or more health-related interventions to 

evaluate the effects on health outcomes. Registration information must be provided at the time 

of submission, including the trial registry name, registration identification number, and the 

URL for the registry. 

Experiments involving the use of other vertebrate animals 

Papers that report studies involving vertebrate animals must conform to the ‘ARRIVE 

Guidelines for Reporting Animal Research’ detailed in Kilkenny et al. (J Pharmacol 

Pharmacother (2010) 1, 94-99) and summarised atwww.nc3rs.org.uk. Authors must ensure 

that their manuscript conforms to the checklist that is available from the nc3Rs website. The 

attention of authors is drawn particularly to the ARRIVE guidelines point 3b (‘Explain how 

and why the animal species and model being used can address the scientific objectives and, 

where appropriate, the study’s relevance to human biology’, point 9c (‘Welfare-related 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
http://journals.cambridge.org/action/www.nc3rs.org.uk?sessionId=F4275D3585FF62B007709A095C033E37.journals
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assessments and interventions that were carried out prior to, during, or after the experiment’) 

and point 17a (‘Give details of all important adverse events in each experimental group’). The 

Editors will not accept papers reporting work carried out involving procedures that cause or 

are considered likely to cause distress or suffering which would confound the outcomes of the 

experiments, or experiments that have not been reviewed and approved by an animal 

experimentation ethics committee or regulatory organisation. 

Required disclosures: Where a paper reports studies involving vertebrate animals, authors 

must state in the Experimental Methods section the institutional and national guidelines for 

the care and use of animals that were followed and that all experimental procedures involving 

animals were approved by the [insert name of the ethics committee or other approving body; 

wherever possible authors should also insert a specific ethics/approval number]. 

Manuscript Format 

The requirements of BJN are in accordance with the Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals produced by the ICMJE. 

Typescripts should be prepared with 1.5 line spacing and wide margins (2 cm), the preferred 

font being Times New Roman size 12. At the ends of lines, words should not be hyphenated 

unless hyphens are to be printed. Line numbering and page numbering are required. 

Manuscripts should be organised as follows: 

Cover letter 

Papers should be accompanied by a cover letter including a brief summary of the work and a 

short explanation of how it advances nutritional science. The text for the cover letter should 

be entered in the appropriate box as part of the online submission process. 

Title Page 

The title page should include: 

1. The title of the article; 

2. Authors’ names; 

3. Name and address of department(s) and institution(s) to which the work should be 

attributed for each author; 

4. Name, mailing address, email address, telephone and fax numbers of the author 

responsible for correspondence about the manuscript; 

5. A shortened version of the title, not exceeding 45 characters (including letters and 

spaces) in length; 
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6. At least four keywords or phrases (each containing up to three words). 

Authors’ names should be given without titles or degrees and one forename may be given in 

full. Identify each author’s institution by a superscript number (e.g. A.B. Smith
1
) and list the 

institutions underneath and after the final author. 

Abstract 

Each paper must open with an unstructured abstract of not more than 250 words. The 

abstract should be a single paragraph of continuous text without subheadings outlining the 

aims of the work, the experimental approach taken, the principal results (including effect size 

and the results of statistical analysis) and the conclusions and their relevance to nutritional 

science. 

Introduction 

It is not necessary to introduce a paper with a full account of the relevant literature, but the 

introduction should indicate briefly the nature of the question asked and the reasons for asking 

it. It should be no longer than two manuscript pages. 

Experimental methods 

The methods section must include a subsection that describes the methods used for statistical 

analysis (see the section on statistical analysis in the Appendix) and the sample size must be 

justified by the results of appropriate calculations and related to the study outcomes. 

For studies involving humans subjects or experimental animals, the Methods section must 

include a subsection that reports the appropriate ethical approvals for the study (see Ethical 
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All analytical procedures must be accompanied by a statement of within and between assay 
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Diets: The nutrient composition of diets used in studies published in BJN must be described 

in detail, preferably in a table(s). Experimentally relevant differences in composition between 

diets are essential. For instance, studies of fat nutrition should always include fatty acid 

compositions of all diets. 

PCR analysis: Where experiments involve measurement of mRNA including microarray 

analysis, for analysis of individual genes, mRNA should be measured by quantitative RTPCR. 

A statement about the quality and integrity of the RNA must be provided together with the 

results of eletrophoretic analysis of the purity of the PCR products. Unless published 

elsewhere, full details of the oligonuceoltide primers and of the PCR protocol must be stated 

either in the text or in Supplementary Material. The stability of reference genes used for 

http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/IFC_Appendix.pdf
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normalisation of PCR data must be reported for the experimental conditions described. Where 

possible, analysis of mRNA levels should be accompanied by assessment of either protein 

levels or activities. 

Microarray analysis: Studies involving microarray analysis of mRNA must conform to 

the “Minimum Information about a Microarray Experiment” (MIAME) guidelines including 

deposition of the raw data in an appropriate repository (the Access Code must be state din the 

Methods). All microarray experiments must be accompanied by appropriate validation by 

quantitative RTPCR. 

Results 

These should be given as concisely as possible, using figures or tables as appropriate. Data 

must not be duplicated in tables and figures. 

Discussion 

While it is generally desirable that the presentation of the results and the discussion of their 
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pages. 
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main text. Please donot supply tables as images (e.g. in TIFF or JPG format). Be sure that 
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