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RESUMO 

O tema proposto para estudo, intitulado no presente artigo como “Dieta Low 
Carb: Estratégia Alimentar para Controle Glicêmico em Diabetes Tipo 1”, tendo como 
objetivo refletir sobre a temática de modo apresentar estudos e análises que 
sustentarão e embasarão a possibilidade da dieta Low Carb como ferramenta no 
controle glicêmico. Para melhor compreensão do tema, o referido estudo foi dividido 
em temas, tendo como aporte metodológico a pesquisa bibliográfica. Dessa forma, 
espera-se que o leitor consiga assimilar a relação entre dieta e diabetes, sendo 
possível o controle a partir de aspectos alimentares. 

Palavras Chave: Terapia Nutricional. Saúde. Tratamento.  
 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente existe cerca de 13 milhões de brasileiros com diabetes, quantidade 

que tem aumentado sendo equivalente a 6,9% da população. Diabetes é definida 

como doença crônica, onde o organismo não fornece ou tem dificuldade de utilizar a 

insulina fornecida. (BRASIL, 2018). 

Os diabetes são classificadas em tipos, a saber: Diabetes mellitus tipo 1, 

Diabetes mellitus tipo 2 e Diabetes Gestacional. O diabetes tipo 1 é uma doença 

autoimune, caracterizado pela destruição das células produtoras de insulina do 

pâncreas, devido a uma falha do sistema imunológico que destrói essas células. Cerca 

de 5% a 10% dos diabéticos são do tipo 1. (MENCÍA, 2016). Vale salientar, que a 

insulina é um hormônio que tem a função de regular e medir a glicose no sangue, 

sendo a mesma fonte energética. (BRASIL, 2018). 
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Dois fatores, associados aos medicamentos que auxiliam o pâncreas na 

produção de insulina contribuem para o controle da diabetes, sendo o primeiro a 

organização de uma alimentação saudável e em segundo lugar, é a prática de 

atividade física. Lembrando que os remédios tendem a tornar o organismo mais 

sensível a insulina, assim como, reduzir a quantidade de carboidratos que o corpo 

absorve. (BRASIL, 2018). 

A terapia nutricional tem se destacado como ferramenta auxiliadora no 

tratamento do diabetes, e entre inúmeras utilizadas, é possivel apresentar a dieta Low 

Carb, cujo propósito está em diminuir os carboidratos nas refeições, sendo os mesmos 

os que têm maior impacto no aumento da glicemia. (MENCÍA, 2016). 

Portanto, se há uma diminuição na quantidade de carboidratos ingeridos, 

consequentemente a perspectiva é que a redução de peso e a dimuição da glicose 

ocorra, assim sendo, é uma possibilidade de tratamento a ser utilizado por pessoas 

com diabetes, entendendo ser importante considerar o perfil de cada paciente, 

respeitando as particularidades. (THE GLOBAL DIABETES COMMUNITY, 2017). 

A dietoterapia é uma das áreas da nutrição que prioriza as individualidades e 

necessidades nutricionais de cada pessoa, avaliando seus problemas de saúde, 

estado nutricional, objetivos do paciente e planejamento para atingir os mesmos, 

através de estratégias e ações dietéticas (DEMÉTRIO et al., 2011). 

De acordo com Lottenberg (2008) a terapia nutricional é importante no 

tratamento de Diabetes mellitus desde antes da descoberta da insulina, na qual o 

melhor meio de controle da doença era a intervenção nutricional. Atualmente, a 

dietoterapia é parte essencial no tratamento do diabetes tipo 1 juntamente com a 

insulinização.  

Diabetes mellitus (DM) é uma doença caracterizada pela junção de alguns 

distúrbios metabólicos e o excesso de glicose no sangue. Esse aumento significativo 

de glicose na corrente sanguínea é devido a problemas na ação ou produção de 

insulina pelo pâncreas (GROSS et al., 2002). 
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Segundo Almeida (2020) a hiperglicemia recorrente pode causar danos à saúde 

a longo prazo, provocando disfunção em alguns órgãos como rins, olhos, coração, 

vasos sanguíneos e nervos, ocasionando má qualidade de vida, hospitalização 

frequente e morte. 

Em todos os tipos de diabetes o problema é caracterizado pela não 

metabolização parcial ou total de carboidratos devido à deficiência na produção de 

insulina. Para tanto, a presente abordagem vem trazer reflexões a respeito de uma 

realidade vivenciada por inúmeras pessoas espalhadas pelo mundo, assim como, 

apresentar proposta acerca da dieta Low Carb, como aporte no controle glicêmico em 

pacientes diabéticos tipo 1. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2020, acesso em 31 mar 2021), 

as dietas Low Carb melhoraram o controle glicêmico em diabéticos tipo 1, mas o 

número de evidências cientificas ainda são insuficientes para determinar essa 

estratégia alimentar como padrão no tratamento de DM1.  

Diante do estudo apresentado, e entendendo sua insuficiência no que tange a 

aspectos quantitativos, não há como negar os resultados positivos de tal estratégia 

alimentar. Assim sendo, uma necessidade de mudança nas diretrizes alimentares faz-

se necessária, pois o que se vê, são ainda profissionais que preconizam uma dieta 

alta em carboidratos e baixa em lipídeos no tratamento de obesidade e diabetes, 

desconsiderando por completo a dieta Low Carb. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2020, acesso em 31 mar 2021). 

Bomeny (2020, acesso em 01 de jun 2021) afirma que “A terapia nutricional é 

uma das mais importantes estratégias no tratamento do diabetes. Nos Estados Unidos 

e na Europa, há um amplo debate sobre o valor da dieta Low Carb no tratamento do 

diabetes”. Nesse sentido, reconhecendo a importância da referida terapia. Quais os 

benefícios da dieta Low Carb, associada à insulinização, na manutenção da glicemia 

em níveis normais. 

Bomeny (2020, acesso em 01 de jun 2021) enfatiza que: 

Vários estudos têm analisado a eficácia e a segurança das dietas Low Carb. 
Estudo em 2012, Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity Targets and 
Therapy, analisou o uso da dieta Low Carb em pessoas com Diabetes e 
presença de disfunção renal precoce. Outro estudo foi publicado em 2016 
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no British Journal of Nutrition. Comparou os efeitos a longo prazo de uma 
dieta com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura com uma dieta 
rica em carboidratos e com baixo teor de gordura. Com base nesses estudos, 
a dieta Low Carb parece ser uma alternativa útil no tratamento do Diabetes 
nos países ocidentais.  

Desse modo, e entendendo que uma vez que a alteração da glicemia é causada 

principalmente pela ingestão de carboidratos, a melhor estratégia alimentar para 

manter a glicose no sangue em níveis normais é a dieta Low Carb. Assim sendo, o 

presente estudo visa realizar estudo acerca dos benefícios da dieta Low Carb como 

parte do tratamento para melhorar e controlar os níveis de glicose no sangue das 

pessoas portadores de diabetes mellitus tipo 1, descrever o conceito de dieta Low 

Carb, compreender a fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 1, apresentar os impactos 

dos carboidratos no metabolismo, bem como relatar as possíveis complicações das 

elevações glicêmicas a longo prazo. 

A presente pesquisa tem o intuito de propor reflexões sobre a temática 

estratégia alimentar e seus impactos na vida de pessoas portadoras de Diabetes 

mellitus tipo 1, bem como, oportunizar o conhecimento acerca da dieta Low Carb e as 

interferências do carboidrato no organismo.  

É possível classificar a pesquisa como bibliográfica, uma vez que foi realizado 

um levantamento bibliográfico em biblioteca virtual, documentos eletrônicos, jornais, 

revistas, possibilitando assim constante atualização sobre o assunto. Diante disso as 

possibilidades de investigar o objeto de estudo foram enriquecidas. “A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído, 

principalmente de livros e artigos científicos”. GIL (2002, p. 44). 

Um dos tipos de pesquisa adotado foi a exploratória, pois teve como objetivo 

principal a estratégia alimentar Low Carb e seus benefícios aos diabéticos tipo 1. “A 

pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vista a torná-lo mais explícito como a constituir hipóteses”. GIL (2002, 

p.41). 
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Revisão de Literatura 

Fatores Históricos Do Diabetes  

Fazendo uma análise sobre os fatos ao longo da história, percebe-se a atenção 

dada a essa doença foi sendo intensificada com o passar dos anos. Historicamente, 

alguns traços e características foram sendo observadas até chegar aos conceitos e 

estudos que se tem atualmente. 

Sobre os acontecimentos históricos, Varella (2021, acesso em 24 Out 2021.) 

Pondera que: 

Em 1500 antes de Cristo, médicos egípcios descreveram casos de pessoas 
que urinavam muito e emagreciam até a morte. Aretaeus, médico que viveu 
na Grécia entre os anos 80 e 138 d.C., criou o termo diabetes mellitus para 
fazer referência ao gosto adocicado da urina desses pacientes. Foi apenas 
em 1776 que Matthew Dobson desenvolveu um método para determinar a 
concentração de glicose na urina, livrando os médicos do dissabor de prová-
la. 

Entretanto, demorou alguns anos para a doença ser reconhecida e 

consequentemente ser desenvolvido estudo específico, bem como o desenvolvimento 

de tratamento e medicamentos. 

A doença só foi reconhecida como entidade clínica em 1812, ano da 
publicação do primeiro número de The New England Journal of Medicine, a 
revista mais lida pelos médicos de hoje. Nesse tempo, a fisiopatologia e a 
prevalência do diabetes na população eram desconhecidos. Como não existia 
tratamento específico, em semanas ou poucos meses depois do diagnóstico 
todos morriam. (VARELLA. 2021, acesso em 24 Out 2021.) 

Somente em 1889, através de observações feitas pelos alemães, Oskar 

Minkowski e Joseph von Mering, onde os mesmos perceberam que ao retirar o 

pâncreas dos cães, esses animais morriam por diabetes, ficando claro que a doença 

se originava ou estava relacionada com o pâncreas. (VARELLA 2021) 

Em 1910, Edward Sharpey-Schafer levantou a hipótese de que o diabetes 
seria causado pela deficiência de uma única substância química, produzida 
no pâncreas pelas células das ilhotas de Langerhans. Por essa razão, ele a 
batizou com o nome de insulina, derivado da palavra latina insula (ilha). 
(VARELLA. 2021, acesso em 24 Out 2021.) 

A década de 20, mais especificamente ao final da Primeira Guerra Mundial e 

da epidemia de gripe espanhola, foi o ápice de todos os estudos relacionados a essa 

doença, sendo então feitos estudos minuciosos e rigorosos, sendo publicada por 

Frederick Banting e Charles Best provas contundentes. Dessa forma, no decorrer dos 
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estudos, Frederick Banting e Charles Best “Injetaram em cachorros diabéticos extratos 

de células das ilhotas de Langerhans retiradas do pâncreas de cachorros saudáveis, 

revertendo o quadro de diabetes” (VARELLA, 2021). 

Trabalhando com pâncreas bovino, em conjunto com John McLeod, eles em 
seguida purificaram a insulina, e foram os primeiros a tratar com sucesso um 
portador da doença. A partir desse caso, o uso de insulina disseminou-se 
pelos cinco continentes. Crianças com diabetes do tipo 1 (no qual o pâncreas 
para de produzir insulina), que iam a óbito logo depois do diagnóstico, 
puderam voltar à vida normal. (VARELLA. 2021, acesso em 24 Out 2021.) 

O referido estudo foi um marco para ciência, sendo uma prova de que os 

estudos básicos podem ser utilizados para auxiliar toda raça humana. Dessa forma, 

outros estudos passaram a serem realizados, tendo como objeto de análise a 

molécula de insulina, revolucionando os estudos sobre proteínas e hormônios. “Em 

1977, Ullrich e colaboradores descreveram na revista Science um método para inserir 

o gene da insulina humana em bactérias escravas, com o objetivo de obrigá-las a 

produzir essa substância em escala industrial”. (VARELLA, 2021). 

Em nosso país a quantidade de pacientes chega a ser assustadores, 12 

milhões, entretanto, as perspectivas não são animadoras, estimando que em 2050, 

poderão sofrer com essa doença aproximadamente 30% dos adultos, e em pessoas 

com mais de 65 anos, pode chegar a 50%. (VARELLA, 2021). 

Diabetes Mellitus Tipo 1 

Diabetes são enfermidades cujo principal aspecto é a hiperglicemia, 

consequência imperfeições no fluxo de insulina, atuação da insulina ou os dois. A 

hiperglicemia crônica agrupa-se aos problemas com o passar dos anos, podendo ser 

alterações e má funcionamento de diversos órgãos, sobretudo, dos olhos, rins, 

nervos, coração e vasos sanguíneos. (ADA, 2014). 

Diabetes mellitus Tipo 1 é considerada a forma mais agressiva, sendo 

causadora de emagrecimento repentino, podendo aparecer em crianças e 

adolescentes. O diabetes tipo 1 destrói as células β das Ilhotas de Langerhans. 

Autoanticorpos contra as células β e insulina, confrontando os tecidos glutâmico 

descarboxilase e também a tirosina fosfatase. Dessa forma, o sujeito não produz 

insulina, a glicose não tem contato com as células e os índices de glicose se elevam 

no sangue. (SMELTZER; BARE, 2002). 
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Geralmente o diabetes tipo 1 aparece até os 30 anos, sendo manifestada na 

infância ou adolescência, contudo, independente da faixa etária, qualquer pessoa 

pode vir a ter diabetes. A principal característica é o fato de o sujeito ser deficiente ao 

produzir insulina no pâncreas, dificultando o fígado na composição e manutenção dos 

níveis de glicemia, que é imprescindível para o bom funcionamento do organismo, 

assim sendo, com o acúmulo de açúcar o aparecimento da hipoglicemia acontece. 

(SARTORELLI; FRANCO, 2003). 

 A referida hiperglicemia se manifesta tendo como principais características a 

poliúria, polidipsia, perda de peso e em alguns casos polifagia e visão turva, podendo 

ocorrer também complicações quanto ao crescimento e se tornar vulnerável a 

algumas infecções. (VALENZUELA, 2017). 

Dados Epidemiológicos do Diabetes Mellitus no Brasil (2019-2020, acesso em 

28 maio 2021), apresentam informações extremamente relevantes, onde é perceptível 

o crescimento dos dados, expondo informções nacionais e internacionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados 

Epidemiológicos do Diabetes Mellitus no Brasil (2019-2020, acesso em 28 maio 2021 
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Fonte: Dados Epidemiológicos do Diabetes Mellitus no Brasil (2019-2020, acesso em 28 maio 2021 
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Dados Epidemiológicos do Diabetes Mellitus no Brasil (2019-2020, acesso em 28 maio 2021 
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Fonte: Dados Epidemiológicos do Diabetes Mellitus no Brasil (2019-2020, acesso em 28 maio 202 

Segundo os Dados Epidemiológicos do Diabetes Mellitus no Brasil (2019-2020, 

acesso em 28 maio 2021) à “Diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente 

problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de 

desenvolvimento”. 

Sabe-se que, via de regra, é uma doença crônica não 
transmissível, hereditária, que concentra entre 5% e 10% do total de 
diabéticos no Brasil. Cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm 
esse tipo. Ele se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças 
também podem apresentar.  
O diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas 
pode ser diagnosticado em adultos também. Pessoas com parentes 
próximos que têm ou tiveram a doença devem fazer exames regularmente 
para acompanhar a glicose no sangue. 
O tratamento exige o uso diário de insulina e/ou outros medicamentos para 
controlar a glicose no sangue. A causa do diabetes tipo 1 ainda é 
desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida 
saudáveis (alimentação, atividades físicas e evitando álcool, tabaco e 
outras drogas). (MINISTÉRIO DA SAÚDE. Acesso em 24 Out 2021) 

Em suma, a principal característica do diabetes é a insuficiência na produção 

de insulina, comprometendo o funcionamento das células, dessa forma, as pessoas 

com Diabetes melitus tipo 1 tendem a produzir pouca ou nenhuma insulina. 

(SARTORELLI; FRANCO, 2003).  
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Dieta Low Carb Para Portadores De Diabetes 1 

Caracterizada pela diminuição da ingestão de carboidratos, a dieta Low Carb 

feita moderadamente estabelece de 50 a 150g de carboidratos diariamente, sendo 

ingeridas quantidades elevadas de proteínas e gordura.  (ZUGLIANI, 2017). 

Dessa forma, o metabolismo responde com a diminuição da insulina produzida, 

proporcionando melhor fluxo dos ácidos graxos livres existentes no tecido adiposo, 

sendo parte importante, no ato de produzir corpos cetônicos no fígado e no processo 

de oxidação, onde futuramente são utilizados como fonte de energia. Vale ressaltar 

que tal ação incentiva potencializa a oxidação da gordura e eleva o consumo de 

energia resultando na perda de peso.  (XAVIER, 2017). 

Alterar a dieta dos pacientes com Diabetes tipo 1 era essencial quando ainda 

não existia a insulina, contudo as orientações nada condizem com as atuais, sendo 

as mesmas baseadas em baixa ingestão de gordura e elevada quantidade de 

carboidratos.  (HUSSAIN, 2012). 

A Nota Técnica – Sociedade Brasileira de Diabetes (2020, acesso em 31 maio 

2021), no que se refere a dieta Low Carb em Diabetes mellitus Tipo 1, afirma que: 

Nas últimas décadas, as recomendações dietéticas passaram por diversas 
modificações em relação ao consumo de carboidratos. A conduta nutricional 
no Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), antes da comercialização da insulina, era 
baseada na "dieta de inanição", com apenas 1.200kcal e 10g de carboidratos 
por dia, com o intuito de tentar prolongar o tempo de vida. Atualmente, com 
todo o avanço do tratamento do DM1, preconiza-se que a ingestão de 
carboidratos não seja restringida, e sim adequada às necessidades 
nutricionais. As recomendações atuais das Diretrizes da nossa Sociedade 
estão em sintonia com a Organização Mundial da Saúde, que preconiza no 
mínimo 130g de carboidratos por dia. As últimas recomendações da 
American Diabetes Association enfatizam a importância de individualizar esta 
recomendação de acordo com as preferências pessoais e culturais do 
paciente e, inclusive, a sua habilidade para promover mudanças de 
comportamento que assegurem manutenção do prazer em se alimentar. 

Existem muitas discussões sobre a temática, pontos positivos e negativos são 

considerados e ainda a muito caminho a ser percorrido. Nesse sentido, a Nota Técnica 

– Sociedade Brasileira de Diabetes (2020, acesso em 31 maio 2021), considera que: 

As dietas low-carb podem até melhorar o controle glicêmico no DM1, mas há 
evidências limitadas para apoiar seu uso rotineiro no tratamento destes 
pacientes. Cada vez mais se recomenda dieta individualizada como 
abordagem mais eficaz no DM1. É importante considerar que os possíveis 
benefícios da restrição de carboidratos no tratamento do DM1 devem ser 
ponderados com os possíveis efeitos adversos à saúde. 
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Esclarecer quanto aos estudos, bem como, levar em consideração as 

particularidades, é fundamental para que a terapia nutricional tenha efeitos positivos 

nas pessoas portadoras de Diabetes tipo 1, de modo que as mesmas estejam 

conscientes da possibilidade de tratamento da doença. Para tanto, a Nota Técnica – 

Sociedade Brasileira de Diabetes (2020, acesso em 31 maio 2021), ressalta que: 

Indivíduos com DM1 devem ser aconselhados quanto às estratégias para 
otimizar a glicemia pós-prandial mantendo dieta balanceada e variedade de 
alimentos. O profissional que optar por aconselhar dietas low-carb no DM1, 
mesmo com as evidências limitadas, deve considerar todas as 
individualidades do paciente e ponderar os benefícios e todos os possíveis 
prejuízos mencionados anteriormente antes de utilizar esta estratégia, além 
de garantir acompanhamento rígido quanto à segurança da dieta. O 
fundamental é que a adequação nutricional seja feita de maneira 
individualizada, de acordo com as necessidades nutricionais e 
especificidades de cada paciente, garantindo melhor controle glicêmico, 
crescimento e desenvolvimento adequados em crianças e adolescentes com 
DM1. Isto é, sem dúvida, mais importante do que qualquer tipo de estratégia 
restritiva. 

Um dos desafios existentes no processo de tratamento e alteração no modo de 

viver do diabetes está intrinsecamente ligado ao cuidado nutricional. Nesse sentido 

as Diretrizes - Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020, acesso em 31 maio 

2021) enfatiza que: 

O cuidado nutricional em diabetes mellitus (DM) é uma das partes mais 
desafiadoras do tratamento e das estratégias de mudança do estilo de vida. 
A relevância da terapia nutricional no tratamento do DM tem sido enfatizada 
desde a sua descoberta, bem como o seu papel desafiador na prevenção, no 
gerenciamento da doença e na prevenção do desenvolvimento das 
complicações decorrentes. O controle metabólico é apontado como a pedra 
angular do manejo do diabetes, pois alcançar um bom controle reduz o risco 
de complicações microvasculares e pode, também, minimizar as chances de 
doenças cardiovasculares. De modo semelhante, melhorar os níveis 
pressóricos e de lipídios pode ser eficaz na redução de eventos 
cardiovasculares. As escolhas alimentares promovem efeito direto sobre o 
equilíbrio energético e, por conseguinte, sobre o peso corporal e os níveis 
pressóricos e de lipídios plasmáticos. 

Assim sendo, estar atenta a questão nutricional impacta diretamente na relação 

do sujeito com o diabetes, sendo primordiais comprometimento e responsabilidade 

diante do que está posto e proposto no intuito de evoluir no tratamento e 

consequentemente melhores condições de vida. 

Pré-Diabetes E A Dieta Low Carb 

A universidade do Tennesee realizou um estudo, sendo feita comparação entre 

duas formas de dietas para o trato do pré-diabetes: high carb, e high protein. Foram 



12 

 

 

feitas análises com 24 participantes, o que por muitos poderia ser uma quantidade 

pequena, entretanto, sua duração foi considerada uma de suas principais virtudes, 

sendo dedicado um período de seis meses de acompanhamento integral, inclusive 

com oferta de alimentação. (2016)  

Dr. Souto (2016, acesso em 09 Out 2021) escreveu sobre o estudo realizado, 

onde ponderou que: 

Foi realizado com 24 pacientes pré-diabéticos, homens e mulheres, foram 
selecionados. Pré-diabetes foi definido como um teste de tolerância à glicose 
no qual a glicemia após 2 horas do início do teste ficasse entre 140–199 
mg/dL, mas com glicemia de jejum inferior a 126 mg/dL, e hemoglobina 
glicada entre 5.7–6.4%. Todos foram então avaliados para determinar 
quantas calorias necessitavam diariamente para manter seu peso estável. As 
dietas foram calculadas individualmente para conter 500 calorias A MENOS 
do que o necessário, de modo a produzir uma perda de peso semelhante em 
todos os pacientes, independentemente da dieta. 

Dr. Souto (2016, acesso em 09 Out 2021) faz questão de esclarecer que o 

estudo seguiu como estratégia a divisão dos voluntários em grupos, ampliando o 

campo de abrangência e credibilizando as observações. 

Foram randomizados para um de dois grupos: um grupo high carb, com a 
proporção de macronutrientes normalmente recomendada pelas diretrizes da 
maioria dos países e instituições (ou seja, de acordo com a antiga pirâmide 
alimentar): 15% proteína, 30% gordura e 55% carboidratos; e outro grupo 
lower carb, high protein (com menos carboidratos e mais proteínas): 30% 
proteína, 40% carboidratos e 30% gordura). Ambos grupos são low fat (baixa 
gordura). Note que o grupo de alta proteína é um pouco mais low carb do que 
o outro (55% versus 40) – ou seja, é um grupo high carb versus um grupo 
lower carb – ou seja, LEVEMENTE low carb. Então, para ficar bem claro o 
que está sendo testado: Pirâmide alimentar com restrição de 500 calorias por 
dia (15% proteína, 30% gordura e 55% carboidratos) – de agora em diante 
chamada aqui de HC-Pirâmide – versus High Protein, lowER carb com 
restrição de 500 calorias por dia (30% proteína, 40% carboidratos e 30% 
gordura), ou seja, alta proteína com menos carboidrato – de agora em diante 
chamada aqui de HPLC. 

Dr. Souto (2016, acesso em 09 Out 2021) ainda ressalta que é importante 

salientar que os dois grupos foram inserido em uma dieta com baixo consumo de 

gordura, evidenciando ainda: 

O grupo de alta proteína é um pouco mais low carb do que o outro (55% 
versus 40) – ou seja, é um grupo high carb versus um grupo lower carb – ou 
seja, LEVEMENTE low carb. Então, para ficar bem claro o que está sendo 
testado: Pirâmide alimentar com restrição de 500 calorias por dia (15% 
proteína, 30% gordura e 55% carboidratos) – de agora em diante chamada 
aqui de HC-Pirâmide – versus High Protein, lowER carb com restrição de 500 
calorias por dia (30% proteína, 40% carboidratos e 30% gordura), ou seja, 
alta proteína com menos carboidrato – de agora em diante chamada aqui de 
HPLC. 
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Diante do estudo realizado, Dr. Souto (2016, acesso em 09 Out 2021) em sua 

reflexão e análise, discorre a respeito dos impactos das dietas no organismo, 

concluindo que: 

Houve melhora na tolerância à glicose em ambos grupos – o que era 
esperado, já que ambos grupos perderam a mesma quantidade de peso em 
virtude da restrição calórica. Mas, a magnitude da melhora foi MUITO 
diferente: Grupo HC-Pirâmide: 4 dos 12 reverteram seu pré-diabetes (33%) 
Grupo HPLC: 12 dos 12 ficaram CURADOS (100%) 

Assim sendo, em apenas seis meses, uma alimentação com elevada 

quantidade de proteínas e automaticamente menor quantia de carboidrato, 

contrariando o que comumente é recomendado, tendo como base a pirâmide 

alimentar, trouxe resultados surpreendentes, trazendo à normalidade as curvas 

glicêmicas e insulinêmicas de todos os envolvidos no estudo.  

Insuficiência Renal E Sua Relação Com A Diabetes: Melhor 

Recomendação Dietética 

As indagações em volta da questão relacionada ao impacto da dieta Low Carb 

no organismo, perpassa por inúmeros achismos e opiniões diversas. Nesse sentido, 

o Dr. Souto (2016, acesso em 09 Out 2021) ressalta: 

É muito comum a afirmação, por parte não apenas de leigos mas, 
embaraçosamente, também por profissionais de saúde, de que uma dieta low 
carb provocaria “sobrecarga” dos rins. É embaraçoso porque profissionais de 
saúde deveriam basear suas opiniões em evidências. Repetir lendas 
urbanas, empregando expressões pseudocientíficas como “sobrecarga 
renal”, que não têm suporte na preponderância da literatura peer reviewed, 
seria estranho em qualquer outra área das ciências da saúde, exceto na 
nutrição, onde tal prática é costumeiramente tolerada.  

Dr. Souto traz um estudo realizado pelo Dr. José Neto, nefrologista presidente 

da Sociedade Mineira de Nefrologia, onde o mesmo coloca em evidência inúmeras 

situações relacionadas a questão rins e dieta, mostrando por meio de estudo, que o 

mesmo serviu para fortalecer suas convicções. Dessa forma, Dr. José Neto nos 

afirma, antes de qualquer situação, é que a “A individualização é fundamental no 

tratamento dos nefropatas de acordo com a causa da lesão e sua gravidade”. (2016) 

Em sua abordagem, o Dr. José Neto (2016, acesso em 09 Out 2021) afirma 

que:  

A doença renal crônica é uma pandemia mundial. Trata-se da perda 
progressiva da função dos rins. Hoje temos mais de 100.000 pessoas 

https://www.lowcarb-paleo.com.br/2015/04/o-que-e-uma-referencia-bibliografica.html
http://annals.org/article.aspx?articleid=2481817
http://annals.org/article.aspx?articleid=2481817
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fazendo diálise no Brasil. Diabetes e hipertensão arterial sistêmica, pilares da 
síndrome metabólica, respondem por ampla maioria dos casos, alternando-
se como causa campeã de acordo com a série de casos. 

Dr. José Neto (2016) ressalta que “existe gravidade variável com relação à 

disfunção renal, que varia de 1 (mais leve) até 5 (mais grave)” sendo a mesma definida 

por meio da realização de exame específico chamado clearance de creatinina. 

Reconhecendo todas peculiaridades, Dr. José Neto (2016, acesso em 09 Out 

2021) apresenta um estudo californiano realizado com o intuito de apresentar os 

benefícios de uma dieta restrita em carboidratos, ferro e enriquecida com polifenóis, 

cujo objetivo seja “retardar ou melhorar a progressão da nefropatia diabética (doença 

renal causada pelo diabetes)’. (2016) 

Foram randomizados 191 pacientes diabéticos com creatinina média na faixa 
de 1,8 mg/dl (lesão renal leve a moderada de acordo com peso, sexo e idade). 
Os desfechos estudados foram duplicação no valor da creatinina (exame 
laboratorial utilizado para medir a função renal) e uma taxa composta de 
pacientes com doença renal crônica terminal e mortalidade geral. O tempo 
médio de acompanhamento foi de 3,9 anos. 

Segundo Dr. José Neto (2016, acesso em 09 Out 2021) existem evidências 

fortes quanto aos benefícios de uma dieta com baixo teor de carboidratos, sendo uma 

ferramenta importante no tratamento da nefropatia diabética. 

O racional para uso de uma dieta com baixo teor de carboidratos em 
diabéticos é óbvia, visto que a doença tem nesse macronutriente seu principal 
vilão. Existem evidências de modelos experimentais sugerindo que polifenóis 
(presentes em chás, vinho, azeite) poderiam ser protetores para os rins, e 
que o ferro poderia ser um fator ofensor, sendo essa a razão da associação 
desses pontos à dieta low carb. 

O estudo apresentado pelo Dr. José Neto (2016, acesso em 09 Out 2021) 

discorrer sobre a dieta, informando que: 

A dieta CR-LIPE reduzia em 50% o consumo prévio de carboidratos dos 
pacientes, substituía carnes ricas em ferro (boi e porco) por pobres (frango e 
peixe), eliminação de bebidas (leite liberado no desjejum) que não fossem 
água, chá e vinho tinto (máximo 300 ml/dia), uso exclusivo de azeite extra 
virgem (ricos em polifenóis) para saladas e frituras. O consumo de alimentos, 
com exceção dos carboidratos, não tinha qualquer tipo de restrição (nem de 
proteínas). A dieta do grupo controle foi o padrão recomendado 
habitualmente para insuficiência renal, com restrição proteica (0,8 g/Kg) e 
isocalórica para o peso corporal do paciente. 

Assim sendo, Dr. José Neto finaliza sua apresentação sobre o estudo 

californiano, ressaltando que “os resultados foram extremamente favoráveis à 

intervenção low carb” (2016). Ficando evidenciado, que a “redução de risco absoluto 
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de 18% na dobra da creatinina (A) e de 19% no desfecho composto(B) – (evolução 

para doença renal crônica terminal ou morte)” (2016). 

METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 

O presente estudo dedicou-se em propor reflexões sobre a temática estratégia 

alimentar e seus impactos na vida de pessoas portadoras de Diabetes mellitus tipo 1, 

bem como, oportunizar o conhecimento acerca da dieta Low Carb e as interferências 

do carboidrato no organismo.  

É possível classificar a pesquisa como bibliográfica, uma vez que foi realizado 

um levantamento bibliográfico em biblioteca virtual, documentos eletrônicos, jornais, 

revistas, possibilitando assim constante atualização sobre o assunto. Diante disso as 

possibilidades de investigar o objeto de estudo foram enriquecidas. “A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído, 

principalmente de livros e artigos científicos”. GIL (2018, p. 44). 

Um dos tipos de pesquisa adotado foi a exploratória, pois teve como objetivo 

principal a estratégia alimentar Low Carb e seus benefícios aos diabéticos 1. “A 

pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vista a torná-lo mais explícito como a constituir hipóteses”. GIL (2018, 

p.41). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A temática enfatiza no presente artigo, é de suma importância para toda 

sociedade, sendo uma oportunidade de trazer à tona fatores pertinentes e 

significantes para o dia a dia dos cidadãos. Dessa forma, é possível discorrer sobre 

algumas pesquisas que corroboram com as observações feitas, de modo que as 

reflexões sejam pontuadas como relevantes no cenário social. 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (2021) em uma nota técnica afirma que: 

Apesar do carboidrato ser o macronutriente que mais afeta a glicemia no 
período pós-prandial, o método da contagem de carboidratos, criado na 
Europa em 1935 e colocado em prática na década de 1990 após os 
resultados favoráveis do The Diabetes Control and Complication Trial, 
preconiza justamente a flexibilização da alimentação do indivíduo com DM1. 
O método permite que este macronutriente seja ingerido conforme a 
necessidade do indivíduo, desde que com ajuste correto da dose de insulina 
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a ser administrada, sem afetar o controle da glicemia. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIABETES. 2021, acesso em 04 nov 2021). 

Assim sendo, é possível destacar o estudo publicado na Pediatrics em 2018, 

que mostrou quão benéfico são dietas com baixa quantidade de carboidratos, (<30 

gramas/dia) principalmente “para crianças, praticado por crianças, adolescentes e 

adultos com DM1 no controle glicêmico”. (2021) A referida pesquisa causou enormes 

reflexões em todo mundo, entretanto, “os próprios autores concluem que a 

generalização dos resultados exige estudos de maior qualidade metodológica”. (2021) 

Outro estudo extremamente relevante nos últimos tempos, foi o estudo 

realizado pela Universidade de Ohio, nos Estados e Unidos, sendo o mesmo feito com 

16 homens e mulheres. 

O objetivo da análise, publicada no Journal of Clinical Investigation Insight, 
era mostrar o que acontece com pessoas obesas portadoras dessa síndrome 
quando aderem a uma dieta com baixo número de carboidratos. Após quatro 
semanas de prática alimentar low carb, mais da metade dos participantes 
(cinco homens e quatro mulheres) conseguiu reverter o quadro com dietas 
contendo calorias para manter o peso estável. O estudo trouxe mais 
evidências para mostrar que a restrição modesta de carboidratos é suficiente 
para reverter a síndrome metabólica e suas decorrências. A grande dúvida 
desse estudo e de outras análises com objetivos semelhantes é saber se a 
restrição de carboidratos está diretamente ligada à melhoria no quadro do 
diabetes, por exemplo, ou se diz respeito apenas a um efeito colateral da 
perda de peso, essa assim a grande consequência da prática alimentar low 
carb. 
 

Dessa forma, as pesquisas e estudos apontam que é preciso se esforçar na busca 

pela melhoria da qualidade das refeições, começando pelos mais novos, entendendo 

que como toda ação, o ato de alimentar-se também é habitual, é uma aprendizagem. 

Nesse sentido, orientar e sensibilizar quanto à necessidade de uma prática alimentar 

saudável deve ser inerente às relações familiares e sociais, de maneira a 

compreender que tal prática favorecerá o controle glicêmico e a prevenção do 

diabetes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das leituras e estudo realizados no decorrer da elaboração do presente 

trabalho de conclusão de curso, fica evidente as oportunidades frente a uma questão 

tão complexa, ou seja, o controle glicêmico em Diabetes Tipo 1 por meio da 

alimentação, em especial, a dieta Low Carb. 
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As reflexões feitas têm como propósito ofertar a informação e assim produzir 

conhecimento acerca de um assunto ainda muito questionado, porém eficazmente 

comprovado, de modo que os sujeitos tenham o direito de optarem por aquilo que 

entenderem ser melhor para si, sempre acompanhado por um profissional da área da 

saúde.  

Desse modo, as análises e informações apresentadas tem a perspectiva de 

munir de conhecimento a quem se interessar, entendendo que todo cidadão tem o 

Direito a Saúde, e, sobretudo, sobre o tratamento que quer seguir. 

Vale ponderar que as observações feitas não estão sendo apresentadas como 

uma verdade absoluta ou uma “receita pronta”, mas sim oportunizar e disseminar as 

informações e os estudos realizados sobre a diabetes e seu controle, elencando 

formas e os modos de tratamento, sobretudo, evidenciando o vasto campo 

possibilidades. 

Assim sendo, o presente estudo, surge como aporte impulsionador em nossa 

prática profissional, de forma que as descobertas produziram reflexões inerentes a 

nossas ações pessoais, que consequentemente nos fazem repensar conceitos, e, 

sobretudo, respeitar as informações teóricas e as especificidades de cada sujeito. A 

abordagem realizada contribuiu para uma formação para além do campo acadêmico, 

impactando diretamente na forma como enxergar a sociedade, as particularidades, os 

medos, os anseios, os temores e o desejo por uma melhor qualidade de vida. 
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