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“Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem 

aos seus mandamentos.”  

(Salmos 111: 10) 
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RESUMO 

O Diabete Melito (DM) tipo 2 está intimamente associado à doença cardiovascular 

(DCV). Além disso, a adiposidade aumentada é um tradicional fator de risco para várias 

doenças crônicas, assim como a DCV. Em alguns estudos, o maior consumo de gordura 

saturada foi associado ao aumento do percentual de gordura corporal (PGC) e da adiposidade 

abdominal. Em pacientes com DM, existe pouca informação sobre a relação entre a gordura 

corporal e a composição de gorduras da dieta. Considerando que tanto a adiposidade central 

como o PGC podem estar associados à DCV nos pacientes com DM tipo 2, um estudo que 

analisasse a relação entre a ingestão de ácidos graxos e a gordura corporal total nestes 

pacientes seria muito importante. Com base no exposto, a presente Tese de Doutorado foi 

desenvolvida com o objetivo de analisar a associação entre a composição da gordura da dieta 

e suas fontes e a gordura corporal de pacientes com DM tipo 2. Inicialmente, foi 

desenvolvida uma metanálise de estudos observacionais para avaliar a associação entre o 

consumo de carne vermelha e processada com adiposidade corporal. Concluiu-se que o maior 

consumo de carne vermelha e processada foi associado a maior adiposidade corporal, 

avaliada pelo índice de massa corporal e pela circunferência abdominal, respectivamente. Em 

um segundo momento, foi realizado um estudo transversal a fim de avaliar a associação entre 

o consumo de fontes alimentares de gordura na dieta e o PGC em pacientes com DM tipo 2. 

Foi observada uma associação entre o consumo de carne vermelha, especialmente 

processada, e o PGC nessa população. No terceiro estudo, foi avaliada a associação entre os 

ácidos graxos séricos e a gordura corporal avaliada através da bioimpedância em pacientes 

com DM tipo 2. Foi observada uma maior proporção de ácidos graxos saturados e menor 

proporção de ácidos graxos poli-insaturados no grupo de pacientes com maior PGC. Em 

conclusão, em pacientes com DM 2, o maior consumo de carne vermelha e processada, assim 



 

 

como um perfil de ácidos graxos séricos rico em gordura saturada e pobre em gordura poli-

insaturada, parecem estar associados ao maior PGC. 



 

 

ABSTRACT 

Type 2 diabetes mellitus (DM) is strongly associated with cardiovascular disease (CVD). 

Furthermore, adiposity is also a well-established risk factor for several chronic diseases such 

as CVD. In some studies the higher intake of saturated fat was associated with the increase of 

percentage of body fat (PBF) and abdominal adiposity. In patients with DM, there is little 

information about the relation between body fat and dietary fat composition. Since central 

adiposity and PBF could be associated with CVD in type 2 diabetic patients, a better 

understanding of the relationship between dietary fat intake and body fat constitution in this 

population would be of great value. Therefore, this thesis aimed to evaluate the association 

between body fat constitution and the content and sources of dietary fat in the usual diet of 

patients with type 2 DM. First, a meta-analysis of observational studies was developed to 

evaluate the association between red and processed meat consumption and body adiposity. It 

was concluded that red or processed meat intake was associated with total body and 

abdominal adiposity, evaluated by body mass index and waist circumference, respectively. 

Next, a cross-sectional study was developed aiming to analyze the association between PBF 

and the sources of dietary fat in the usual diet of patients with type 2 DM. It was observed a 

positive association between the ingestion of red meat, especially processed meat, and PBF in 

this population. The third study aimed to determine the association between the body fat 

constitution, evaluated by bioimpedance, and the serum fatty acids (FA) of type 2 diabetic 

patients. The group with high PBF presented a greater proportion of saturated FA and a lower 

proportion of polyunsaturated FA. In conclusion, in patients with type 2 DM, the higher 

intake of red and processed meat, as well as a serum FA profile rich in saturated FA and poor 

in polyunsaturated FA, seem to be associated with a higher PBF. 

  


