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PRÁTICA CLÍNICA:
O que realmente funciona na
síndrome metabólica?
Dra. Juliana Gonçalves
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• 52 homens e 41 mulheres portadores de SM (49 anos e IMC de 36 kg/m2) foram
aleatoriamente distribuídos para consumir a dieta controle ou a dieta RESMENA.
• Os indivíduos receberam orientações nutricionais por um período de dois
meses, durante o qual foram coletados dados antropométricos e de composição
corporal a cada 2 semanas. Após esse período, os participantes seguiram a dieta
proposta por mais quatro meses.
• Foi caracterizada por um maior fracionamento de refeições, composta por sete
refeições/dia (café da manhã, almoço, jantar, dois lanches no período da manhã
e dois lanches à tarde), com distribuição de macronutrientes de 40% a partir de
carboidratos, 30% de proteínas e 30% de lipídios. Além disso, esse novo padrão
tentou reforçar a alta ingestão de ômega-3, de alimentos ricos em antioxidantes
e carboidratos de baixo índice glicêmico.
• RESMENA promoveu uma redução significativa do peso , cintura, menor %GC.
Melhora na função hepática e da glicemia.

COENZIMA Q10
• Potencial antioxidante e anti-inflamatório, sendo eficiente a sua
suplementação em doenças que cursem com estresse oxidativo e inflamação;
• Hipertensão diminuiu significativamente a pressão arterial sistólica e
diastólica;
• Pacientes com diabetes apresentaram uma melhora do controle glicêmico e
metabólico, bem como redução no estresse oxidativo;
• Pacientes com alterações no perfil lipídico verificou-se a diminuição das
lipoproteínas plasmáticas e consequentemente a redução da inflamação.
SILVA; 2017
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• Estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo com 60 pacientes com
sobrepeso ou obesos, DM2, com doença coronariana com idade entre 40-85
anos.
• O grupo A (n = 30) recebeu 100 mg de CoQ10 e o grupo B (n = 30) recebeu
placebo durante 8 semanas. Amostras de sangue em jejum foram colhidas no
início do estudo e após 8 semanas de intervenção para quantificar os
parâmetros de homeostase da glicose, perfil lipídico e biomarcadores de
inflamação e estresse oxidativo.

• No geral, a ingestão diária de 100 mg de suplementos CoQ10 entre pacientes
com SM durante 8 semanas teve efeitos benéficos nos níveis séricos de insulina,
HOMA-IR, HOMA-B e concentrações plasmáticas.

ÔMEGA 3
A suplementação de ácido graxo poliinsaturado mostrou-se:
• Eficaz para amenizar os efeitos da dieta
hiperlipídica;
• Diminuir triglicérides, colesterol total,
LDL-c e pressão arterial;
• Melhorar os níveis de HLD-c.

Brazilian Soc. Food Nutr., v. 39, n. 1, p. 113-129, abr. 2014.
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ÔMEGA 3

ANTIOXIDANTES
• A suplementação com vitamina E melhorou a
ação insulínica e a lipoperoxidação.
• A ação benéfica no tônus vascular
(vasodilatação) tem sido mostrada com a
suplementação com vitamina C tanto por
estudos experimentais como por estudos
clínicos.

Rev Bras Clin Med, 2011 jan-fev;9(1):54-61
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VITAMINA D
• A suplementação de vitamina D
apresentou
uma
associação
inversa com resistência à insulina
e
alguns
fatores
de
risco
cardiometabólico.
• Além disso, a suplementação de
vitamina D pode ter efeitos
benéficos sobre o controle de
algumas complicações causadas
pela obesidade.
Clinical Endocrinology. 2011; 75, 608–613
European Journal of Endocrinology. 2015; 172(3):327-35
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Ser nutricionista é
vitaminar planos, dar energia
a sonhos e alimentar idéias.”
(Carin Weirich)

Parabéns!
31 de agosto
Dia do Nutricionista
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Obrigada!
JUSG.NUTRI@GMAIL.COM

@JUSG_NUTRI
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