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RESUMO 

 

A frutose é o monossacarídeo comumente encontrado em mel, frutas e vegetais e 

também é bastante usado em edulcorantes e xarope de milho e seu consumo aumentou 

drasticamente nos últimos anos. Pesquisas sugerem que a elevada ingestão da frutose exerce 

forte associação com os níveis séricos de ácido úrico e piora do prognóstico da doença renal 

crônica (DRC). O objetivo do presente estudo foi verificar se pacientes renais crônicos em 

tratamento conservador apresentam elevada ingestão de frutose e se esta exerce influência 

sobre os níveis de ácido úrico e inflamação nesses pacientes. Cinquenta e dois pacientes com 

DRC em tratamento conservador (64,2 ± 9,6 anos, 24 homens, taxa de filtração glomerular - 

TFG de 30,5 ± 10,3mL/min, índice de massa corporal - IMC - de 27,3 ± 4,4kg/m2) em 

estágios 3-5, foram divididos em dois grupos: 1. elevada ingestão de frutose (> 50 g/dia, 

N=29, 16 homens, 61,7 ± 9,3 anos) e 2. reduzida ingestão de frutose (< 50 g/dia, N=23, 8 

homens, 65,8 ± 9,7 anos). Amostras de sangue foram coletadas para determinar os níveis 

plasmáticos de ácido úrico, glicose, marcadores inflamatórios (interleucina-6 - IL- 6, fator de 

necrose tumoral-alfa - TNF-α, proteína C-reativa - PCR) e cardiovasculares (proteína 

quimiotática de monócitos-1 -MCP-1 e moléculas de adesão solúveis (molécula de adesão 

intercelular-1 - ICAM-1 e molécula de adesão vascular-1 - VCAM-1), além do perfil lipídico. 

A ingestão de energia e proteína foi estimada através de recordatório de 24 horas de 3 dias e a 

ingestão de frutose foi estimada através de questionário de frequência alimentar semi-

quantitativo. Os níveis médios de ácido úrico foram de 7,7 ± 1,3 mg/dL nos pacientes com 

elevada ingestão de frutose e 6,2 ± 1,6mg/dL nos pacientes com reduzida ingestão de frutose 

(p<0,05) e a ingestão de frutose foi positivamente associada com níveis plasmáticos de ácido 

úrico (r = 0,38, p<0,007) após ajustes para IMC, ingestão de energia e proteína, perfil lipídico 

e concentração de moléculas de adesão (ICAM-1 e VCAM-1) e MCP- 1. Em conclusão, a 

ingestão de frutose foi positivamente associada aos níveis plasmáticos de ácido úrico nos 

pacientes com DRC em tratamento conservador. Sendo assim, estes resultados apoiam o papel 

potencial da frutose sobre a hiperuricemia destes pacientes. 

 

Palavras chave: Doença renal crônica, frutose, ácido úrico e inflamação. 
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ABSTRACT 

Fructose is the monosaccharide predominant in honey, fruits and vegetable and is has 

been used as a sweetener and its consumption increased in the last years. Research suggests 

that high fructose intake has a strong association with serum uric acid levels and worse 

prognosis of chronic kidney disease (CKD). The aim of this study was to determine whether 

patients with CKD not on dialysis have high fructose intake and if this could influence uric 

acid levels and inflammation in these patients. Fifty-two patients with CKD on conservative 

treatment (64.2 ± 9.6 years, 24 men, glomerular filtration rate (GFR) of 30.5 ± 10.3 mL/min, 

BMI, 27.3 ± 4.4 kg/m
2
), stages 3-5 were divided into two groups: 1. high fructose intake (> 50 

g/d, N=29, 16 men, 13 women, 61.7 ± 9.3 yr) and 2. Low fructose intake (< 50 g/d, N=23, 8 

men, 15 women, 65.8 ± 9.7yr). Blood samples were collected to determine plasma levels of 

uric acid, glucose, inflammatory markers (interleukin-6 -IL-6, tumor necrosis factor- α - TNF-

α, C-reactive protein – CRP) and cardiovascular (monocyte chemotactic protein-1- MCP-1 

and soluble adhesion molecules (molecule intercellular adhesion-1 (ICAM-1) and vascular 

cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), and the lipid profile. The intake of energy and protein 

was estimated by 24-hour recall by 3 days and fructose intake was estimated by semi-

quantitative food frequency questionnaire. The mean uric acid levels were 7.7 ± 1.3 mg/dL in 

patients with high fructose intake and 6.2 ± 1.6 mg/dL in the patients with low fructose intake 

(p <0.05). Fructose intake was significantly associated with uric acid plasma levels (r = 0.38, 

p <0.007) after adjustment for BMI, energy intake and protein, lipid profile and concentration 

of adhesion molecules (ICAM-1 and VCAM-1) and MCP-1. In conclusion, fructose intake is 

positively associated with serum uric acid levels in patients with CKD on conservative 

treatment. Thus, these results support a potential role for fructose hyperuricemia these 

patients. 

Keywords: Chronic kidney disease, fructose, uric acid and inflammation. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) resulta em significante morbimortalidade devido à 

importância das funções excretoras, reguladoras e endócrinas dos rins para manutenção da 

homeostasia corporal (Snively & Gutierrez, 2004). Sendo assim, as complicações clínicas da 

DRC afetam quase todos os sistemas do organismo e incluem anemia, acidose metabólica, 

alteração do metabolismo mineral, desnutrição e inflamação, sendo esta última fortemente 

associada às doenças cardiovasculares, principal causa de mortalidade em pacientes com DRC 

(Draibe, 2002).  

Dentre as diversas causas de inflamação e elevado risco cardiovascular nos pacientes 

com DRC, a ingestão de frutose tem sido bastante destacada (Johnson et al., 2007). A frutose 

é um monossacarídeo, sendo um componente primário de adoçantes como sacarose e xarope 

de milho rico em frutose. Um aumento no consumo de edulcorantes contendo frutose ocorreu 

em paralelo com o aumento da prevalência da obesidade e excesso de peso ao longo das 

últimas três décadas, o que sugere que o aumento do consumo de frutose pode contribuir para 

a atual epidemia de obesidade relacionada com distúrbios metabólicos (Cox, 2012). A elevada 

ingestão de frutose é capaz de aumentar os níveis de ácido úrico e assim, conduzir a piora da 

hipertensão, resistência à insulina e exacerbação do processo inflamatório, sendo todos esses 

fatores envolvidos na patogênese da aterosclerose (Johnson et al., 2007; Meisinger et al., 

2008; Cirillo et al., 2009). Evidências sugerem que o ácido úrico pode estimular a inflamação, 

Assim, dietas ricas em frutose podem elevar os níveis séricos de ácido úrico e 

consequentemente contribuir para o desencadeamento do processo aterosclerótico.  
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Portanto, visto o impacto das alterações no estado clínico e nutricional ocasionado 

pela ingestão exacerbada da frutose, levantamos alguns questionamentos: A alimentação rica 

em frutose pode aumentar os níveis de ácido úrico em pacientes DRC em tratamento 

conservador? A mesma pode influenciar os níveis de marcadores inflamatórios nesses 

pacientes? O ácido úrico elevado pode piorar o prognóstico da DRC? 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Os rins são considerados órgãos reguladores que seletivamente excretam e conservam 

água e vários compostos químicos. Desta forma, ajudam a preservar a constância do meio 

interno, onde mantêm o volume sanguíneo, osmolaridade, equilíbrio ácido básico e as 

concentrações de eletrólitos, além de promover a excreção de produtos finais do metabolismo, 

como uréia e creatinina, ácido úrico, fosfatos e sulfatos, bem como drogas e medicamentos. 

Adicionalmente, os rins regulam a pressão arterial, produzem eritropoetina e promovem a 

ativação da vitamina D, essencial na regulação do balanço de cálcio e fósforo (Valtin & 

Schafer, 1995; Kovacic & Roguljic, 2003). 

A perda progressiva e irreversível das funções renais, tanto em nível glomerular 

quanto tubular e endócrino, caracteriza a DRC. Segundo a National Kidney Foundation 

(NKF), (NKF-KDIGO, 2013) a DRC é definida como um quadro de anormalidades na 

estrutura ou função renal, presentes por período superior a três meses, conforme descrito no 

Quadro 1. 
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Quadro 1. Critérios diagnósticos para Doença Renal Crônica 

 

TFG, taxa de filtração glomerular; TEA, taxa de excreção de albumina; TAC, taxa albumina-creatinina. 

Fonte: Adaptado de NKF (2013). 

 

A classificação da DRC é baseada segundo a taxa de filtração glomerular (TFG) e 

albuminúria (Quadro 2). De acordo com a TFG, a progressão da DRC é dividida em 5 

categorias, sendo as categorias de G1 a G4 correspondentes ao tratamento conservador e na 

categoria G5, geralmente, o paciente é direcionado à terapia renal substitutiva (NKF-KDIGO, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcadores de dano 

renal (um ou mais) 

Albuminúria (TEA ≥ 30mg/24 horas; TAC ≥ 30mg/g); 

Anormalidades no sedimento urinário; 

Eletrólito e outras anormalidades inerentes à distúrbios tubulares; 

Anormalidades detectadas pela histologia; 

Anormalidades estruturais detectadas por imagem; 

História de transplante renal. 

Redução da TFG TFG < 60 ml/min/1,73 m
2
 (TFG categoria G3a–G5) 
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Quadro 2. Classificação da Doença Renal Crônica. 

 

DRC: doença renal crônica; TGF: taxa de filtração glomerular. Verde: baixo risco (se não há 

outros marcadores de doença renal, sem DRC); Amarelo: risco moderadamente aumentado; Laranja: 

risco alto; Vermelho: risco muito alto. Fonte: (NKF-KDIGO, 2013) 

 

São encaminhados para a diálise pacientes que apresentam sintomas de uremia e 

aqueles em que o tratamento conservador não é capaz de manter a qualidade de vida sem 

prejuízo do seu estado nutricional ou agravamento das complicações da uremia (Canziani et 

al., 2005). 

Já o tratamento conservador compreende os estágios G1 a G4 da DRC e tem como 

objetivo retardar a progressão da doença, através do tratamento das complicações oriundas da 

perda da função renal, e preparar o paciente para o início da terapia dialítica (Kooman, 2009).   

A DRC pode progredir independente da presença do fator causal inicial. Desta forma, 

acometimentos renais intensos, hipertensão arterial grave, diabetes mellitus não-controlado, 

lesões renais auto-imunes, vasculites e doenças hereditárias podem evoluir para esclerose 
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glomerular e atrofia tubular, levando a perda total da função renal e consequente necessidade 

de diálise. No decorrer desse processo, é comum a existência de proteinúria, condição lesiva 

às estruturas tubulares tanto pelo seu próprio metabolismo, como por suas substâncias 

agregadas (Draibe, 2002; Silverstein, 2009; Bastos & Kirstajn, 2011).  

Durante a evolução da doença, um número progressivamente menor de néfrons segue 

funcionando adequadamente. Acredita-se que os glomérulos dos néfrons ainda funcionantes 

sofram, como consequência da redução do leito capilar glomerular total, hiperperfusão com 

consequente hipertensão intraglomerular, hiperfiltração e hipertrofia glomerular. Essas 

alterações funcionais e morfológicas determinam modificações na permeabilidade da 

membrana glomerular às proteínas, de forma que o aumento do tráfego de proteínas nos 

túbulos renais estimula a produção renal de fatores de crescimento, citocinas e hormônios 

(Draibe, 2002; Bastos & Kirstajn, 2011). 

Esses agentes seriam responsáveis pelos processos de proliferação celular renal, 

coagulação intraglomerular, recrutamento e proliferação de células imunológicas, aumento da 

matriz celular e fibrose. Além destes, outros fatores como a hiperlipidemia, retenção de 

fosfato, acidose e as próprias toxinas urêmicas, também estão associadas à progressão da 

lesão renal (Levey et al., 2003; Silverstein, 2009). 

Desta forma, a lesão inicial das células renais resulta numa cascata de eventos que 

culmina no incremento da inflamação e lesão no parênquima renal. Assim, o resultado final 

desta cascata é o comprometimento cada vez maior dos néfrons remanescentes (Silverstein, 

2009), configurando um ciclo vicioso (Figura 1). 
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                       Figura 1. Progressão da Doença Renal Crônica 

                             Fonte: Adapatado de Satou (2012). 

 

Existem vários fatores que influenciam na velocidade de progressão da DRC tais como 

níveis pressóricos, ingestão de protéinas, controle glicêmico, presença de 

hiperparatireoidismo secundário, dislipidemia, proteinúria, acidose metabólica e inflamação 

(Harris & Rangan, 2005; Sumaili et al., 2008).   

 

2.2 DOENÇA RENAL CRÔNICA E INFLAMAÇÃO 

A inflamação, condição frequente em pacientes com DRC desde o tratamento 

conservador, é caracterizada por níveis elevados de marcadores pró-inflamatórios e presença 

de estresse oxidativo (Bassuk et al., 2004). Fatores como reduzida função renal, uremia, 

sobrecarga de volume, redução dos níveis de antioxidantes, presença de comorbidades e o 

LESÃO RENAL 

INICIAL 
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próprio estresse oxidativo estão associados ao aumento dos níveis séricos de citocinas pró-

inflamatórias nesses pacientes (Cheung et al., 2010). 

Níveis elevados de interleucina-6 (IL-6) já estão bem documentados em pacientes com 

DRC e são relacionados à promoção da aterosclerose devido à participação ativa desta 

citocina nos processos de calcificação vascular e disfunção endotelial (Stenvinkel et al., 2002; 

Honda et al., 2006). Dentre os biomarcadores de inflamação, a IL-6 parece ser a mais 

associada à mortalidade nos pacientes renais crônicos, sendo um forte preditor de mau 

prognóstico (Tripepi et al., 2005;  Honda et al., 2006; Prinsen et al., 2006).  

O fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), um dos mais abundantes mediadores de 

tecidos inflamados, é um potente agente pró-inflamatório que regula diversas funções dos 

macrófagos, sendo liberado rapidamente após trauma ou infecção. O TNF-α também parece 

induzir a mineralização de células vasculares calcificantes in vitro (Morena et al., 2006; 

Mangan et al., 2007; Matsubara et al., 2009), contudo, sua principal função é orquestrar a 

produção da cascata de citocinas pró-inflamatórias e também elevar os mediadores lipídicos 

de sinalização, como as prostaglandinas e o fator de ativação plaquetária. Desta forma, o 

TNF-α tem sido proposto como mediador central na ativação e recrutamento inflamatório 

celular, o que sugere um papel crítico no desenvolvimento de diversas doenças inflamatórias 

crônicas (Clark, 2007).  

A proteína C reativa (PCR) é uma proteína de fase aguda, sintetizada pelo fígado e 

regulada por diferentes citocinas, incluindo a IL-6 e TNF-α, cujos níveis se elevam em 

resposta às infecções ativas ou episódios inflamatórios agudos (Rexrode et al., 2003; 

Francisco et al, 2006; Abdellaoui et al, 2007), sendo o único marcador que, isoladamente, é 

capaz de sinalizar risco para doenças inflamatórias. Entretanto, algumas limitações devem ser 

consideradas, uma vez que elevados níveis séricos de PCR podem ser decorrentes de um 
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importante processo infeccioso, trauma ou evento isquêmico agudo e podem manter-se 

elevados por duas a três semanas após tais eventos (Francisco et al., 2006). 

Adicionalmente, níveis aumentados de PCR estão presentes também em situações 

crônicas inflamatórias, como aterosclerose, podendo seus níveis triplicar em casos de doenças 

vasculares periféricas (Rexrode et al, 2003; Francisco et al, 2006; Abdellaoui et al, 2007). A 

PCR está envolvida na patogênese da aterosclerose por meio de vários mecanismos, como:  

1. Inibição da transcrição da óxido-nítrico-sintetase endotelial (eONS) nas células 

endoteliais e desestabilização do RNAm da eONS com consequente redução da 

liberação de óxido nítrico; 

2. Estimulo à produção de IL-6 e TNF-α por meio do aumento da atividade do fator de 

transcrição nuclear Kβ (Francisco et al., 2006; Dandona et al, 2007; Darvall et al, 

2007). 

3. Aumento da captação de colesterol pelos macrófagos e elevação na expressão de 

moléculas de adesão pelas células endoteliais e indução da proteína quimiotática de 

monócitos (MCP-1); 

A MCP-1 é produzida por uma variedade de células, incluindo células musculares 

lisas, leucócitos, células endoteliais e fibroblastos, em resposta a LDL oxidada e citocinas 

pró-inflamatórias sendo, portanto, também, um produto da reação inflamatória. A MCP-1 

desempenha papel causal no recrutamento de leucócitos mononucleares para a camada íntima 

da artéria e está envolvida em mudanças inflamatórias na parede arterial, prejudicando, a 

vasodilatação endotélio-dependente. Sendo assim, a mensuração dos níveis circulantes de 

MCP-1 pode ser útil em predizer o risco de aterogênese (Francisco et al., 2006; Wu et al., 

2006). 
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Em decorrência da sinalização da MCP-1, os monócitos presentes no endotélio 

migram às junções intercelulares e ganham o espaço subendotelial por diapedese. Neste 

ponto, as moléculas de adesão são responsáveis pela adesão inicial dos monócitos e pelo 

recrutamento das células T (Thygesen et a.l, 2007). As moléculas de adesão mais estudadas 

são membros da família das imunoglobulinas e compreendem a molécula de adesão 

intercelular-1 (ICAM-1) e molécula de adesão vascular-1 (VCAM-1) (Thygesen et al., 2007). 

As moléculas de adesão são caracterizadas como fatores fundamentais para a adesão 

precoce dos leucócitos no endotélio arterial em sítios de ateromas iniciais, sendo sua secreção 

regulada por citocinas sintetizadas em pequenas concentrações pelo endotélio arterial. 

Consequentemente, as moléculas de adesão promovem lesão endotelial por diminuição da 

distância entre monócitos e células endoteliais, além de facilitar o ataque de espécies reativas 

de oxigênio (EROs) originadas de monócitos ativados, constituindo um fator adicional 

predisponente à aterogênese (Hackam, 2003; Gottlieb et al., 2005). 

O processo inflamatório é evidente em pacientes renais crônicos e está associado ao 

aumento do risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Hackam, 2003; 

Carrero et al., 2008). Dentre as diversas causas de inflamação nesses pacientes, recentemente, 

um novo fator de risco tem despertado interesse na área de nefrologia: o aumento da ingestão 

de frutose. A elevada ingestão de frutose parece possuir íntima relação com aumento dos 

níveis de ácido úrico e associação com inflamação (Cirilo et al., 2009). 

 

2.3 FRUTOSE 

A frutose, isolada pela primeira vez em 1847 a partir da cana-de-açucar, é um 

monossacarídeo constituinte da sacarose (50% glicose e 50% frutose), sendo encontrada 

naturalmente em frutas e vegetais. Ela é composta por seis átomos de carbono unidos em 
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ligações covalentes simples, apresentando grupamentos hidroxila e um grupamento carbonila. 

Atualmente, a frutose é bastante usada em edulcorantes e xarope de milho e, 

consequentemente, está presente nos refrigerantes e suco de frutas artificiais, bem como em 

todo alimento que contem sacarose como adoçante (Barreiro et al., 2005, Sanchez et al., 

2007). 

A absorção intestinal da frutose é realizada no intestino delgado através do 

transportador de glicose 5 (GLUT5), presente também no fígado, onde sua captação 

independe da ação da insulina. O GLUT5 está ausente nas células  pancreáticas e no cérebro, 

o que limita a entrada da frutose nesses tecidos. Nos rins e tecido adiposo, o transportador 

GLUT2 contribui com cerca de 30 a 40% da captação de frutose (Sanchez et al., 2007). 

No fígado, a frutose é fosforilada pela frutoquinase formando frutose 1-fosfato que, 

em seguida, sofre ação da aldolase B formando o D-gliceraldeído (glicerol) e diidroxiacetona-

fosfato (DHAP), capazes de participar prontamente da via glicolítica. Desse modo, a frutose 

pode produzir glicose, glicogênio, lactato e piruvato, fornecendo porções acil e glicerol para 

as moléculas de triacilglicerol. Para que esse metabolismo aconteça, ocorre gasto de energia 

provenientes da redução de adenosina trifosfato (ATP) à adenosina difosfato (ADP) e, em 

seguida, à adenosina monofosfato (AMP) (Bray et al., 2004; Wiernsperger et al., 2010; 

Kansui et al., 2011). 

O metabolismo da frutose também é capaz de elevar os níveis de ácido úrico, uma vez 

que ao entrar no hepatócito, a frutose é completamente metabolizada pela enzima 

frutoquinase, consumindo ATP e a reduzindo a AMP que, como consequência, formará o 

ácido úrico (Johnson et al., 2007), conforme ilustrado abaixo (Quadro 3). 
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Quadro 3. Metabolismo de frutose e produção do ácido úrico.  
 

 
ATP, adenosina trifosfato; ADP, adenosina difosfato; AMP, adenosina monofosfato; GMP, guanosina 

monofosfato; NO, óxido nítrico; OX, xantina oxidase; RAS, sistema renina angiotensina; DRC, Doença 

Renal Crônica. 

Fonte: Adaptado de Kanbay et al., 2010 

 

Nos últimos anos, os níveis séricos de ácido úrico da população em geral têm 

aumentado constantemente, o que pode estar associado à dieta e, particularmente, ao aumento 

da ingestão de frutose e xarope de milho rico em frutose (Johnson et al., 2006). Hoje, o valor 

per capta diário de ingestão de frutose varia de 80 a 100 gramas. A maior parte dessa ingestão 

é derivada do açúcar refinado ou frutose processada pela indústria de alimentos, sendo cerca 

de 320 a 400 kcal/dia da ingestão de energia proveniente da ingestão de açúcar (Johnson et 

al., 2006; Douard et al.,  2008). 

  
Pesquisadores têm demonstrado que a frutose é um importante mediador da 

hipertensão e do desenvolvimento da doença renal (Johnson et al., 2007; Wiernsperger et al., 
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2010; Kansui et al., 2011). Segundo Sanchez et al. (2007) a administração de frutose em ratos 

resultou em desenvolvimento de atrofia renal, espessamento da arteríola aferente, hipertensão 

glomerular e vasoconstrição. Além disso, ratos com doença renal tratados com frutose tiveram 

resultados negativos com relação à progressão da doença, com aumento da proteinúria e 

glomeruloesclerose, quando comparados com ratos alimentados com dextrose. O mesmo foi 

observado por Gersch et al., (2007), onde ratos nefrectomizados recebendo dieta contendo 

60% de frutose apresentaram aumento significativo de proteinúria, redução do clearance de 

creatinina, elevação de ureia sanguínea, hipertrofia renal, esclerose e atrofia glomerular, além 

de aumento de MCP-1, quando comparados a ratos recebendo dieta a base de dextrose e dieta 

padrão. Sendo assim, é suposto que uma dieta rica em frutose pode acelerar a progressão da 

DRC. 

Adicionalmente, o ácido úrico é capaz de ativar o sistema renina-angiotensina e 

diminuir a produção de óxido nítrico (NO), além de promover uma redução na excreção 

urinária de sódio podendo, desta forma, contribuir para o aumento da pressão arterial. Assim, 

a frutose pode ser prejudicial tanto pela sua ação direta nos rins quanto por contribuir 

diretamente para a síntese de ácido úrico (Nguien et al., 2009). 

 

2.4 ÁCIDO ÚRICO 

O ácido úrico (AU) é um produto do metabolismo das purinas (Heraz, 2012). As 

proteínas são metabolizados no organismo e geram ácidos nucleicos, nucleotídeos e bases 

purínicas (Roch-Ramel, 1999; Olliveira, 2012). As purinas sofrem um processo de 

degradação em hipoxantina e esta se transforma em xantina, que por ação irreversível de uma 

enzima denominada de xantina oxidase, se transforma em ácido úrico e este em urato de 

monossódio (Roch-Ramel, 1999; Alvarez-Lario, 2010). Esse é um ácido fraco e é a forma 
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encontrada no plasma humano, cuja fórmula química é C5H4N4O3 (Oliveira et al., 2012). A 

maior parte dos uratos é produzida no fígado proveniente do desdobramento das proteínas 

endógenas e exógenas; por ser muito hidrossolúvel, o urato é facilmente eliminado pelo rim 

em quantidades de 600-700 mg/dia nas dietas normais (Alvarez-Lario, 2010). Num indivíduo 

normal, 1/3 do ácido úrico é degradado e excretado pelo intestino e 2/3 pelo rim (Oliveira et 

al., 2012). O urato excretado na urina corresponde a cerca de 70% da produção diária, sendo o 

restante excretado nas fezes (Heraz et al., 2012).  Segundo a Associação Médica Americana, 

uma concentração plasmática de ácido úrico entre 3,5 e 7,0 mg/dL é considerada normal, 

sendo esta maior em homens do que em mulheres, deste modo, é definido como hiperuricemia 

valores de ácido úrico superiores a 7 mg/dL em homens e acima de 6mg/L para mulheres 

(Oliveira et al., 2012).   

Uma meta-análise demonstrou que a elevação dos níveis plasmáticos de ácido úrico 

está relacionada à doença arterial coronariana (Kim et al., 2009) e estudos epidemiológicos 

mostraram que o AU é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares, 

particularmente em hipertensos e diabéticos, o que consequentemente pode ser uma fator de 

risco cardiovascular para os pacientes renais crônicos (Chen et al., 2009).  

Diversos estudos têm mostrado associação entre os níveis séricos de ácido úrico e a 

incidência da DRC). Heinig et al., (2006) observaram que ratos recebendo inibidor de uricase 

(enzima hepática que degrada ácido úrico em alantoína), desenvolveram hipertensão em um 

período de 3 a 5 semanas após o aumento dos níveis de ácido úrico. A hipertensão decorreu 

da disfunção endotelial, diminuição dos níveis de óxido nítrico e estimulação do sistema 

renina-angiotensina. Adicionalmente, os ratos também desenvolveram doença microvascular 

renal. Sendo assim, foi proposta que a redução dos níveis de ácido úrico poderia ser uma 

alternativa para retardar a progressão da DRC. Resultados similares também foram 
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encontrados por Kanbay et al. (2010) que relataram que a frutose foi capaz de induzir a 

vasoconstrição renal e doença microvascular via ácido úrico. 

Já Nguyen et al. (2009) observaram que para cada aumento de 1 mg/dL de ácido úrico 

no plasma, houve aumento de 7% no desenvolvimento de DRC. Esses mesmos autores 

relacionaram maior ingestão de bebidas açucaradas ao aumento de pressão arterial sistólica. 

Sendo assim, parece que dietas restritas em frutose podem ser capazes de reduzir os níveis de 

ácido úrico e pressão arterial (Nguyen et al., 2009; Kanbay et al., 2010). 

Nos últimos anos há evidências da relação existente entre os níveis elevados de ácido 

úrico com doença renal, doença cardiovascular e lesões endoteliais, sendo todas envolvidas 

com o processo inflamatório (Soriano et al., 2007; Heraz et al., 2012). Além disso, parece que 

os efeitos do ácido úrico mediados pela frutose podem envolver a indução de ICAM-1 e 

MCP-1, que atuam em combinação com o stress oxidativo e disfunção endotelial (Cirilo et 

al., 2009). 

De fato, pesquisadores tem observado uma significativa correlação entre elevados 

níveis de ácido úrico e diversos marcadores inflamatórios, como a proteína-C reativa, 

interleucina-6 (IL-6) IL-8 e fator de necrose tumoral- alfa (TNF- ) (Meisinger et al., 2008). 

Além disso, a frutose pode induzir aumento da expressão da MCP-1 em diversos tipos 

celulares, incluindo as células epiteliais tubulares proximais e as células endoteliais da aorta 

humana, sendo considerada uma das quimiocinas chave da aterosclerose e um dos mais 

importantes mediadores da resposta inflamatória na DRC (Gersch et al., 2007; Cirillo et al., 

2009). Stanhope et al. (2008) relataram que a administração de uma dieta com elevado teor de 

frutose em adultos obesos resultou em um aumento de 8% na circulação de níveis de ICAM-

1. Sendo assim, a levada ingestão de frutose pode induzir ao aumento dos níveis plasmáticos 
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de ácido úrico, sendo este fortemente associado aos marcadores de disfunção endotelial, 

aterosclerose e desenvolvimento da DRC (Johnson et al., 2010). 

Neste trabalho foi proposta a seguinte reflexão: a maior ingestão de frutose pode 

contribuir para elevar os níveis de ácido úrico em pacientes DRC em tratamento conservador? 

Este pode exercer influencia sobre os níveis de marcadores de inflamação e piora do 

prognóstico da DRC? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar se pacientes renais crônicos em tratamento conservador apresentam elevada 

ingestão de frutose e se esta exerce influência sobre os níveis de ácido úrico e inflamação 

nesses pacientes. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar: 

 Estado nutricional; 

 Ingestão de frutose; 

 Ingestão de energia e macronutrientes; 

 Concentração de ácido úrico; 

 Concentrações de marcadores inflamatórios (TNF-α, PCR, VCAM-1, ICAM-1, MCP-

1 e IL-6). 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 CASUÍSTICA 

Foi realizado um estudo transversal, quando foram avaliados 52 pacientes (24 homens 

e 28 mulheres) com DRC em tratamento conservador nos estágios G3 a G5 acompanhados no 

ambulatório de clínica médica do Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi (Valença, RJ). 

Após a consulta com o nefrologista, os pacientes eram encaminhados para a primeira 

consulta com o Serviço de Nutrição. Todos os indivíduos elegíveis eram previamente 

informados sobre a pesquisa e utilização do material biológico para realização do trabalho. 

Em seguida, o termo de consentimento livre e sclarecido era apresentado aos indivíduos que 

aceitaram participar do estudo para assinatura. Após a coleta de dados, os pacientes eram 

atendidos conforme a rotina do Serviço de Nutrição e recebiam as orientações nutricionais 

pertinentes. Os pacientes não-elegíveis ou aqueles que se recusavam a participar do estudo 

também eram atendidos segundo os protocolos de rotina. 

Dados demográficos, clínicos e bioquímicos foram obtidos por análise do prontuário 

médico, entrevista ou coleta de material biológico no período de abril/ 2012 a setembro/ 2012, 

sendo o diagnóstico de diabetes mellitus obtido também a partir de registros do prontuário 

médico. Este trabalho foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Faculdade de Medicina, Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade 

Federal Fluminense, com o número de protocolo 085/11 (Anexo 1). 
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4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E NÃO INCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 75 

anos, nos estágios G3 a G5 da DRC. Foram excluídos pacientes gestantes, etilistas crônicos, 

pacientes com pressão arterial de difícil controle, portadores de doenças auto-imunes e 

infecciosas, neoplasia, aids, rins policísticos, além daqueles em uso de medicação específica 

para redução dos níveis de ácido úrico (alopurinol).  

 

4.3 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Para avaliação antropométrica foram avaliados dados de massa corporal, estatura, 

circunferência da cintura (CC), circunferência do braço (CB) e dobras cutâneas triciptal 

(DCT), biciptal (DCB), subescapular (DCSE) e supra-ilíaca (DCSI).  

A aferição da massa corporal foi realizada uma única vez com auxílio de uma balança 

eletrônica (Filizola
®
) com capacidade máxima de 150 kg e subdivisões a cada 100 gramas. O 

indivíduo era posicionado de pé, no centro da base da balança e descalço. Já a estatura foi 

obtida com o auxilio de um estadiômetro acoplado a balança referida anteriormente, ficando o 

indivíduo descalço, com os calcanhares juntos, costas retas e braços estendidos ao lado do 

corpo.  

O estado nutricional foi avaliado segundo o índice de massa corporal (IMC), obtido 

pela razão entre a massa corporal e o quadrado da estatura, e sua classificação seguiu o 

proposto pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2000) (Quadro 4).  
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Quadro 4. Estado nutricional  de adultos segundo o índice de massa corporal 

Classificação IMC (kg/m
2
) 

Baixo peso
 

≤ 18,5 
 

Eutrofia
 

18,5 - 24,9
 

Pré-obesidade
 

25 – 30
 

Obesidade
 

≥ 30
 

                IMC: índice de massa corporal 

     Fonte: WHO, 2000 

 

Para aferição da CB, o braço não-dominante foi flexionado em direção ao tórax, 

formando um ângulo de 90°. Em seguida, o ponto médio entre o acrômio e o olécrano foi 

localizado e, solicitado ao indivíduo permanecer com o braço estendido ao longo do corpo 

com a palma da mão voltada para a coxa. O braço foi então contornado com uma fita não 

flexível no ponto marcado de forma ajustada, evitando compressão da pele ou folga (Lohman 

et al., 1991).  

Para avaliação das dobras cutâneas foi utilizado o adipômetro Lange Skinfold Caliper 

de precisão de 1mm (Cambridge Scientific Industries Inc.). Para a aferição da DCT, no 

mesmo ponto médio utilizado para a aferição da CB, o tecido adiposo foi levemente separado 

e, então, aplicado o adipômetro (Lohman et al., 1991). 

Os valores de CB e DCT foram utilizados para o cálculo da circunferência muscular 

do braço (CMB), segundo fórmula descrita por Frisancho (1981): 

CMB = [CB (cm) -  x DCT (cm)], onde: 

CB = circunferência do braço,  = 3,1415, DCT = dobra cutânea triciptal 

 

Na avaliação do tecido muscular, a partir da CMB, assume-se que os tecidos 

subjacentes do corte seccional são circulares e concêntricos. Os valores desse indicador 
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podem ser confrontados com os valores referentes ao sexo e à idade preconizados por 

Frisancho (1981). Para a interpretação dos percentis observados para esse indicador foi 

utilizado o Guia para interpretação dos percentis (Quadro 5). 

 

Quadro 5. Guia para interpretação dos percentis 

Percentil Tecido adiposo Tecido muscular 

< 5 Magro/ baixa reserva Magro/ baixa reserva 

5 a 15 Abaixo da média/ risco para déficit Abaixo da média/ risco para 

déficit 

16 a 85 Média Média 

86 a 95  Acima da média Acima da média 

≥ 95 Excesso de gordura Boa nutrição 
Fonte: Frisancho, 1981; Lee, 1993. 

 

Para aferição da DCB foi marcado o local da medida 1cm acima daquele marcado para 

aferição da DCT. Com a palma da mão do paciente voltada para fora, a dobra foi segurada 

verticalmente e aplicado o adipômetro no local marcado. Para aferição da DCSE, inicialmente 

marcou-se o local abaixo do ângulo inferior da escápula. A pele foi levantada 1cm abaixo do 

ângulo inferior da escápula, de tal forma a observar um ângulo de 45
o
 entre esta e a coluna 

vertebral. O adipômetro foi aplicado estando o indivíduo com os braços e ombros relaxados. 

Na aferição da DCSI, a dobra foi formada na linha média axilar, com o dedo indicar logo 

acima da crista ilíaca, na posição diagonal, ou seja, seguindo a linha de clivagem natural da 

pele no lado direito do indivíduo (Lohman et al. 1991). 

Após o somatório das dobras cutâneas triciptal, biciptal, subescapular e suprailíaca 

(ΣDC), foi seguido o proposto na equação de Durnin e Womersely (Durnin & Womersely, 

1974) para o cálculo da densidade corporal (DC): 

DC = (A – B) x log Σ 4 pregas 
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As fórmulas para o cálculo da DC contendo os coeficientes A e B, elaborados de 

acordo com idade e gênero, são apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Cálculo da densidade corporal 

Idade (anos) Homens Mulheres 

17 – 19 DC = 1,1620 – 0,0630 x (log Σ ) DC = 1,1549 – 0,0678 x (log Σ ) 

20 – 29 DC = 1,1631 -  0,0632 x (log Σ ) DC = 1,1599 – 0,0717 x (log Σ ) 

30 – 39 DC = 1,1422 -  0,0544 x (log Σ ) DC = 1,1423 – 0,0632 x (log Σ ) 

40 – 49 DC = 1,1620 – 0,0700 x (log Σ ) DC = 1,1333 – 0,0612 x (log Σ ) 

≥ 50 DC = 1,1715 -  0,0779 x (log Σ ) DC = 1,1339 – 0,0645 x (log Σ ) 
DC, densidade corporal  

Fonte: Durnin & Womersely, 1974.  

 

A partir dos valores de DC, o percentual de GC total foi determinado utilizando a 

fórmula de Siri (Siri, 1961): GC (%) = (4,95/DC – 4,5) x 100. Os valores de referência para o 

percentual de GC são estabelecidos por Lohman et al. (1991) (Quadro 7).  

 

Quadro 7. Valores de referência para percentual de gordura corporal 

 Homens Mulheres 

Risco de distúrbios associados à desnutrição ≤ 5% ≤ 8% 

Abaixo da média 6 a 14% 9 a 22% 

Média 15% 23% 

Acima da Média 16 a 24% 24 a 31% 

Risco de doenças associadas à obesidade ≥ 25% ≥ 32% 

Fonte: Lohman et al., 1991 

 

A circunferência da cintura (CC) foi aferida para analisar o perfil de distribuição de 

gordura corporal e o risco de complicações associadas à obesidade. Para isto o paciente 

manteve-se de pé e, com auxílio de uma fita métrica não-extensível, o indivíduo foi 

circundado na linha natural da cintura, na região mais estreita entre o tórax e o quadril, no 
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ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. A leitura foi feita no momento da 

expiração (Lohman et al., 1991). O risco de complicações associadas à obesidade encontra-se 

elevado quando os valores de CC são maiores que 94 cm para homens e 80 cm para mulheres 

e é considerado muito elevado quando os valores são superiores a 102 cm para homens e 

88cm para mulheres  (NCEP, 2001).  

 

4.4 INGESTÃO ALIMENTAR 

A ingestão diária de energia e macronutrientes foi estimada a partir do recordatório 

alimentar de 24h de 3 dias (dois dias de semana e um dia de final de semana) e a média da 

ingestão diária de nutrientes foi calculada utilizando-se o software de avaliação dietética 

Nutwin® (UNIFESP) e tabela de composição química dos alimentos – TACO (Unicamp). A 

ingestão de frutose foi avaliada através de recordatório alimentar de 24h de três dias distintos, 

bem como foi aplicado um protocolo adaptado de frequência alimentar semi-quantitaivo para 

alimentos ricos em frutose (frutose total) (Anexo 3). Após a avaliação da ingestão de frutose, 

os pacientes foram divididos em dois grupos: aqueles com elevada ingestão de frutose (>50 

g/dia) e os com baixa ingestão de frutose (< 50 g/dia) (Johnson et al., 2010;  Stephan et al., 

2010).  

A adequação da ingestão de energia e proteína foi avaliada segundo o proposto pelo 

Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure (NKF, 2000), sendo 

considerados adequados para manutenção de peso, valores de 30 kcal/kg/dia (>60 anos) ou 35 

kcal/kg/dia (<60 anos) e entre 0,6g de proteína/kg/dia, respectivamente. Para avaliação da 

adequação de ingestão de carboidratos e lipídios foram considerados os valores de 55 a 65% e 

de 30-35% do valor energético total, respectivamente (Mitch & Klhar, 2002). 
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4.5 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

Resultados referentes às dosagens bioquímicas de rotina (uréia, creatinina, glicose, 

colesterol total, LDL, VLDL, HDL e triglicerídeos) foram obtidos do prontuário médico.  

As concentrações bioquímicas foram determinadas pelos métodos enzimáticos e 

colorimétricos. Os valores de creatinina foram considerados no cálculo da TFG, segundo o 

proposto no Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI, 2009). 

 

4.6 DOSAGENS SANGUÍNEAS 

As amostras de sangue foram obtidas no período da manhã, estando os pacientes em 

jejum de 12 horas. O sangue foi coletado em tubos Vacutainer
®
 contendo EDTA como 

anticoagulante (1mg/mL). Em seguida, o sangue foi centrifugado a 2500 rpm por 10 minutos, 

a 4°C, para a obtenção do plasma e este acondicionado em tubos eppendorfs de polipropileno 

de 1,5mL, e conservado a -80°C. 

As concentrações do ácido úrico foram determinadas pelo método enzimático 

colorimétrico, sendo os valores entre 2,5 a 7,0 mg/dL considerados normais para homens e 

entre 1,5 a 6,0mg/dL para mulheres (Oliveira et al., 2012). O índice para avaliação da 

resistência à insulina (índice de HOMA/ Modelo de Avaliação Homeostática) foi calculado 

pela fórmula:
 
[glicose (g/dL) × insulina (μU/ml)]/405 (Turner et al., 1990). 

A determinação das concentrações plasmáticas de IL-6 e PCR foram realizadas por 

ELISA através de kits comerciais (DuoSet, Minneapolis, EUA), bem como de TNF-α 

(Cayman, Ann Arbor, EUA). As dosagens das moléculas de adesão VCAM-1 e ICAM-1 

foram realizadas por ELISA utilizando kits comerciais da Wuhan Boster Biological 

Techonology (Wuhan, China). A análise de MCP-1 também foi através do método ELISA, 

utilizando o kit comercial Human MCP-1 Boster Biological Techonology. A insulina foi 
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determinada utilizando-se o kit comercial (DRG diagnostics GmbH, Inc Frauenbergstr, 

Alemanha).  

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A distribuição normal dos dados foi determinada utilizando o teste de Shapiro-Wilk. 

Os dados são expressos como média ± desvio padrão para as variáveis com distribuição 

normal e mediana com intervalo interquartil (25-75) para as outras e os dados categóricos 

foram apresentados como percentual. Comparações entre grupos foram realizadas através do 

teste t de Student não pareado bicaudal, para variáveis paramétricas, ou Mann-Whitney, para 

as não-paramétricas. A correlação entre variáveis de interesse foi realizada através do 

coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman, conforme o tipo de variáveis. Análise de 

regressão múltipla foi realizada para estabelecer a associação entre os níveis de ácido úrico 

(variável dependente) e outras variáveis (independentes): ingestão de frutose, níveis de 

VLDL, LDL, TG e MCP-1. Os testes foram fixados com níveis de significância em 5% 

(p<0,05). A análise estatística foi realizada através do programa SPSS 19.0 para Windows 

(Chicago, EUA). 
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5. RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 52 pacientes com DRC em tratamento conservador, 24 

homens (64,1 ± 9,2 anos) e 28 mulheres (64,2 ± 10 anos), sendo a TFG média dos pacientes 

estudados de 30,5 ± 10,3mL/min. Destes, 7,7% estavam no estágio G3A, 42,3% no estágio 

G3B, 42,3% no estágio G4 e 7,7% no estágio G5. A nefroesclerose hipertensiva configurou-

se como a principal causa para DRC (67%), seguida pela nefropatia diabética (32%).  

Com relação aos medicamentos utilizados, nenhum paciente fazia uso de eritropoetina 

recombinante humana ou calcitriol, quatro (7,7%) estavam em uso de sulfato ferroso, 3 

(5,8%) usavam quelantes de fósforo à base de cálcio e 8 (15,4%) pacientes faziam 

suplementação de ácido fólico. As drogas anti-hipertensivas usadas pelos pacientes incluíam 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (n=12), β–bloqueadores (n=10), antagonistas 

do receptor da angiotensina II (n=13), antagonistas dos canais de cálcio (n=8) e 

antiadrenérgico de ação central (n=5). Além disso, 7 pacientes faziam uso de antianginosos e 

15 usavam antiagregantes plaquetários e antitrombóticos. Com relação ao uso de diuréticos, 

10 pacientes faziam uso de diuréticos de alça e 1 de tiazídicos. Adicionalmente, 25 pacientes 

usavam antilipidêmicos e somente 1 paciente fazia uso de ansiolítico e 1 de anticonvulsivante. 

 

5.1 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

A Tabela 1 apresenta o perfil antropométrico dos pacientes estudados. De acordo com 

o IMC, 14 pacientes (26,9%) estavam eutróficos, 35 (67,3%) eram pré-obesos ou obesos e 

apenas 3 pacientes (5,8%) apresentaram IMC < 18,5kg/m
2
. Os valores de CC estavam acima 

dos valores considerados normais em 48% dos pacientes e, considerando o %GC, 86% dos 
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pacientes também apresentavam valores acima da normalidade. Quanto à CMB, 6 pacientes 

(11,5%) apresentavam baixa reserva de tecido muscular, 2 (3,85%) apresentaram-se dentro da 

média, 2 (3,85%) apresentaram-se acima da média e 42 (80,8%) estavam com boa nutrição.  

 

Tabela 1. Avaliação antropométrica dos pacientes estudados 

Parâmetros Todos 

(N=52) 

Homens 

(N=24) 

Mulheres 

(N=28) 

IMC (kg/m²) 27,28 ± 4,4 26,3 ± 4,5 28,1± 4,2 

CC (cm) 93,4 ± 13,1 95,0± 13,9 91,9± 12,4 

GC (%) 

CMB (cm) 

34,8 ± 5,8 

65,1 ± 33,3 

31,4± 5,2 

60,5± 38,0 

37,8± 4,5* 

69,1 ± 28,8 

IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; GC, gordura corporal; CMB, 

circunferência muscular do braço. *p < 0,001 entre homens e mulheres 

 

 

  5.2 DADOS DIETÉTICOS 

Os valores relativos à ingestão diária de energia e macronutrientes dos pacientes 

estudados são apresentados na Tabela 2. Todos os pacientes avaliados apresentaram ingestão 

energética de acordo com a recomendação diária para manutenção de peso. Em relação à 

ingestão proteica, por sua vez, todos os pacientes apresentaram ingestão superior à 

recomendação (0,6g/kg/dia), apresentando uma média de 1,0g/kg/dia. A média de ingestão de 

carboidratos estava de acordo com o preconizado (até 65% do valor energético total) nos 

homens, porém, as mulheres apresentaram uma média de 66,9%. Quanto à ingestão de lipídio, 

todos os pacientes apresentaram ingestão abaixo dos limites recomendados. 

Quanto à ingestão de frutose, 29 pacientes ingeriram mais que 50 gramas/dia, 

apresentando uma média de 72,1 ± 13,1g/d, e 23 pacientes ingeriram menos que 50 gramas de 

frutose/dia, com a média de 43,3 ± 9,6g/d. Não houve diferença estatisticamente significativa 

da ingestão de frutose entre homens e mulheres.  

 



40 

 

 

 

Tabela 2. Ingestão alimentar dos pacientes estudados 

Parâmetros Todos 

(N=52) 

Homens 

(N=24) 

Mulheres 

(N=28) 

Energia (kcal/dia) 2261,0 ± 472,6 2411,7 ± 543,9 2131,8 ± 353,6 

Energia (kcal/kg/dia) 33,6 ± 10,7 34,7 ± 12,8 32,7 ± 8,4 

Proteína (g/dia) 71,4 ± 29,5 87,3 ± 29,5 57,8 ± 21,9
*
 

Proteína (g/kg/dia) 1,0 ± 0,43 1,2 ± 0,5 0,9 ± 0,3
*
 

Carboidratos (%) 64,6 ± 9,1 61,0 ± 6,9 66,9 ± 10,0
 

Lipídios (%) 22,9 ± 6,2 24,3 ± 5,3 21,8 ± 6,7
 

Frutose (g/dia) 55,5 ± 17,9 61,3 ± 18,0 50,7 ± 16,3 

*
p<0,05 

 

5.3 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

O perfil bioquímico dos pacientes em tratamento conservador é apresentado na Tabela 

3. Com relação ao perfil lipídico, 20 pacientes (38,5%) apresentaram níveis elevados de TG, 

destes 75% eram pré-obesos/obesos e apresentavam CC elevada. Da mesma forma, 20 

pacientes (38,5%) apresentavam hipercolesterolemia, 22 pacientes (42,3%) apresentaram 

níveis elevados de LDL e, 41 pacientes (78%) valores de HDL-colesterol abaixo do 

recomendado. Quanto aos níveis séricos de ácido úrico, 55,8% se encontraram com 

hiperuricemia.  Quanto aos níveis de insulina, todos os pacientes se encontraram de acordo 

com os parâmetros de normalidade, diferente do cálculo do índice de Homa, onde a média 

total dos pacientes de ambos os sexos apresentaram-se com o resultado de índice de Homa 

acima do ideal preconizado. 
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Tabela 3. Perfil bioquímico dos pacientes estudados 

Parâmetros Todos 

(N=52) 

Homens 

(N=24) 

Mulheres 

(N=28) 

Valores de 

normalidade 

Ureia (mg/dL) 81,6 ± 37,0 84,0 ± 39,7 79,4 ± 35,1 10 a 45 

Creatinina (mg/dL) 2,26 ± 0,88 2,3 ± 0,75 2,2 ± 0,98 <1,2 

ClCr (mL/min) 30,5 ± 10,3 32,8 ± 9,5 28,5 ± 10,7 90-120 

Ác. úrico (mg/dL) 6,8 ± 1,6 7,1 ± 1,7 6,3 ± 1,7 H: 3,5 a 7,0  

M: 2,5 a 6,0 

Colesterol (mg/dL) 199,0 ± 48,7 204,0 ± 54,0 194 ± 44,1 < 200,0 

HDL (mg/dL) 49,6 ± 12,7 47,0 ± 12,5 51,9 ± 12,7 ≥60,0 

LDL (mg/dL) 112,1 ± 45,9 118,6 ± 51,0 106,6 ± 41,2 100 a 129 

VLDL (mg/dL) 31,0 ± 14,5 35,7 ± 16,5 27,6 ± 12,1 Até 40 

Triglicerídeo (mg/dL) 161,2 ± 79,7 175,3 ± 86,5 149,2 ± 73,0 <150 

Glicose (mg/dL) 104,9 ± 45,9 102,3 ± 48,4 107,2 ± 44,5 <99 

Insulina (uLU/mL) 31,1 (5,8- 506,8) 24,7 (5,8-289) 33,2 (5,8-506) 1,76 a 100 

Homa index 11,3 (1,0-159,5) 9,0 (1,0-69,2) 10,5 (1,13-159,5) <=3,4 

 

 

5.4 MARCADORES INFLAMATÓRIOS 

Os níveis plasmáticos dos marcadores inflamatórios e cardiovasculares são 

apresentados na Tabela 4. Não foram observadas diferenças segundo gênero e também entre 

pacientes diabéticos e não diabéticos. 

 

Tabela 4. Perfil inflamatório e controle cardiovascular dos indivíduos estudados 

Variáveis Todos 

(N=52) 

Homens 

(N=24) 

Mulheres 

(N=28) 

VCAM-1 (ng/dL) 893,2 ± 250,6 848,0 ± 258,5 920,1 ± 246,8 

ICAM-1 (ng/dL) 203,7 ± 91,2 224,7 ± 87,8 191,3 ± 92,5 

PCR (mg/L) 2,9 ± 2,6 2,5 ± 2,8 3,0 ± 2,5 

MCP-1 (pg/dL) 44,0 ± 8,1 44,7 ± 7,5 43,5 ± 8,6 

IL-6 (pg/dL) 27,2 (24,8-101,2) 26,1 (24,9-36,7) 29,3 (24,8-101,2) 

TNF-α (pg/dL) 130,7 ± 97,5 114,8 ± 95,1 140,2 ± 94,7 

VCAM-1, proteína de adesão da célula vascular-1; ICAM-1, molécula de adesão intercelular-1; PCR, 

proteína C reativa; MCP-1, proteína quimiotática de monócitos-1; IL-6, interleucina-6; TNF-α, fator de 

necrose tumoral - alfa. 
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Os níveis de marcadores inflamatórios e cardiovasculares, além de parâmetros de 

avaliação do estado nutricional e parâmetros bioquímicos divididos segundo ingestão de 

frutose são apresentados na Tabela 5. O Gráfico 1 ilustra a diferença nos níveis de ácido úrico 

plasmático segundo a ingestão de frutose. 

 

Tabela 5. Características gerais dos pacientes estudados segundo ingestão de frutose 

Parâmetros 

 

Elevada ingestão de 

frutose  

>50g/dia (N=29) 

Baixa ingestão de 

frutose < 50g/dia (N=23) 

valor p 

 

Ingestão de frutose 

(g/dia) 

72,1 ± 13,2 43,3 ± 9,6 0,0001 

Idade (anos) 61,7 ± 9,3 65,8 ± 9,7 NS 

CC (cm) 110,0 ± 13,8 88,4 ± 10,5 < 0,02 

IMC (kg/m²) 29,1 ± 3,5 25,7 ± 4,4 < 0,02 

GC (%) 35,8 ± 4,7 34,1 ± 6,5 NS 

CMB (cm) 76,8 ± 35,2 46,2 ± 18,6 < 0,001 

Ácido úrico (mg/dL) 7,7 ± 1,3 6,2 ± 1,6 < 0,02 

Ureia (mg/dL) 96,0 ± 36,2 70,8 ± 34,9 < 0,02 

Creatinina (mg/dL) 2,4 ± 0,9 2,1 ± 0,8 NS 

Triglicerídeo (mg/dL) 166 ± 81,5 154,9 ± 79,5 NS 

Colesterol (mg/dL) 190,3 ± 58,3 203,5 ± 42,3 NS 

HDL (mg/dL) 47,0 ± 10,5 51,5 ± 14,0 NS 

LDL (mg/dL) 110,1 ± 47,1 112,6 ± 46,5 NS 

VLDL(mg/dL) 33,3 ± 15,0 29,1 ± 14,4 NS 

MCP-1 (pg/dL) 44,4 ± 9,5 43,5 ± 6,6 NS 

VCAM (ng/dL) 878,0 ± 276,0 909, ± 226,7 NS 

ICAM (ng/dL) 197,0 ± 89,0 215,0 ± 94,4 NS 

IL-6 (pg/dL) 25,9 (24,8-53,3) 28,7 (24,8-101,2) NS 

TNF-α (pg/dL) 139,0 ± 87,3 122,1 ± 103,0 NS 

PCR (mg/L) 2,6 ± 2,6 3,3 ± 2,6 NS 

Índice HOMA 5,5 (1,7-39,0) 12,8 (2,7-49,8) NS 

CC, circunferência da cintura; IMC, índice de massa corporal; GC, gordura corporal; CMB, circunferência 

muscular do braço; TFG, taxa de filtração glomerular; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína 

de baixa densidade; VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade; MCP-1, proteína quimiotática de monócitos-

1; VCAM-1, proteína de adesão da célula vascular-1; ICAM-1, molécula de adesão intercelular-1; IL-6, 

interleucina-6; TNF-α, fator de necrose tumoral-alfa; PCR, proteína C reativa. 
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Gráfico 1. Níveis plasmáticos de ácido úrico segundo ingestão de frutose. 

 

O ácido úrico obteve associação positiva com os níveis de triglicerídeos (r = 0,34, p = 

0,02), VLDL (r = 0,39, p = 0,008) e LDL colesterol (r = 0,37, p = 0,009). Contudo, níveis de 

ácido úrico não se relacionaram a idade, gênero, TFG, % de gordura, IMC e ingestão proteica.  

Os níveis de MCP-1 se correlacionaram negativamente com VLDL (r = -0,46; p = 

0,005), triglicerídeos (r= -0,55, p < 0,001), colesterol (r = -0,350, p = 0,02) e com índice de 

HOMA (r= -0,45, p= 0,004). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Considerando que a frutose alimentar pode aumentar os níveis de ácido úrico e que 

este pode exercer um possível papel deletério nos pacientes com DRC, o presente estudo se 

propôs a avaliar a associação entre ingestão de frutose e níveis de ácido úrico em pacientes 

com DRC em tratamento conservador. Conforme os resultados encontrados, a única variável 

independentemente associada aos níveis de ácido úrico foi a ingestão de frutose. Por sua vez, 

o ácido úrico foi positivamente associado aos níveis de triglicerídeos, VLDL e LDL 

colesterol.  

Zhang et al. (2013) avaliaram 24 estudos com um total de 474 participantes e as 

conclusões foram que a ingestão elevada de frutose não alterou os níveis de HDL colesterol, 

mas levou ao aumento dos níveis de colesterol total e LDL. A frutose está associada ao 

aumento dos níveis de triglicerídeos e colesterol, por também ser precursora de gorduras 

(Stanhope et al., 2009). Outro efeito ocasionado pelo excesso de ingestão de frutose é o 

aumento de ácido úrico circulante no sangue (Stanhope et al., 2009). 

Níveis elevados de ácido úrico são relacionados a desfechos clínicos negativos por se 

associarem à resistência a insulina e hipertrigliceridemia (Bonora et al., 2007). Estudos 

recentes mostram que a geração de ácido úrico induzida por frutose provoca estresse 

oxidativo mitocondrial, que estimula o acúmulo de gordura independente da ingestão calórica 

excessiva (Johnson et al., 2013). Estes estudos desafiam o dogma de longa data de que "uma 

caloria é apenas uma caloria" e sugerem que os efeitos metabólicos da comida podem 

importar tanto quanto seu conteúdo energético (Johnson et al., 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065788
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24065788
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De fato, os resultados do presente estudo mostram associação do ácido úrico com 

aumento do triglicerídeo, VLDL colesterol e LDL colesterol, o que pode se dever ao fato que 

a maior ingestão de frutose se associou ao aumento do ácido úrico. A frutose estimula a 

atividade de enzimas no fígado resultando em maior síntese de lipídeos, e, como 

consequência, níveis mais elevados de gorduras totais e de lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL) (Stanhope et al., 2009). 

Diversos estudos clínicos e experimentais já relacionaram concentrações elevadas de 

ácido úrico ao aumento da ingestão de frutose (Johnson  et al., 2007; Cirillo et al., 2009).  Em 

1989, Reiser et al.  observaram que a ingestão de 20% da energia a partir de frutose como 

parte de uma dieta para manter o peso corporal, por 5 semanas, foi capaz de elevar os níveis 

de ácido úrico em homens adultos. Adicionalmente,
 
Cox et al. (2012) mostraram que a 

ingestão de frutose, mas não de glicose, conduzia a um aumento significativo nos níveis de 

ácido úrico em um período de 24 horas. 

Na DRC a hiperuricemia é um achado comum, contudo, os dados sobre a relação entre 

os níveis séricos de ácido úrico e suas consequências clínicas em longo prazo têm sido 

limitados. Evidências mostram que a hiperuricemia pode exercer um papel deletério sobre a 

progressão da DRC, uma vez que níveis elevados de ácido úrico correlacionaram-se com o 

desenvolvimento de insuficiência renal em indivíduos com função renal normal (Jung et al., 

2010). 

Obermayr et al. (2008) também avaliaram a contribuição do ácido úrico como um 

fator de risco independente para o desenvolvimento de DRC. O estudo dividiu 21.475 

participantes em três categorias segundo os níveis de ácido úrico no soro: <7,0 mg/dL, 7,0-9,0 

mg / dl e > 9,0 mg/dL e os acompanhou por um período de 7 anos. Após o ajuste para os 

fatores de confusão identificados, as categorias mais elevadas de ácido úrico foram associadas 
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com riscos significativos de desenvolvimento de DRC. Jalal et al. (2010), mostraram ainda 

que o ácido úrico foi um importante preditor de desenvolvimento de albuminúria em pacientes 

com diabetes tipo 1 acompanhados por um período de 6 anos. Paralelamente, Kanbay et al. 

(2011) em um ensaio clínico controlado, observaram que indivíduos hiperuricêmicos tratados 

com alopurinol (300 mg), no final do seguimento, apresentavam aumento na TFG, melhora da 

função endotelial e diminuição da pressão arterial sistólica.  

A maioria dos pacientes do presente estudo apresentavam pré-obesidade/obesidade, 

aumento da CC e % de Gordura, mostrando elevado risco para desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, além de estarem predispostos ao descontrole pressórico e glicêmico. Neste 

sentido, a ingestão alimentar também deve ser considerada. Embora no presente estudo, 

grande parte dos pacientes apresentasse pré-obesidade/obesidade, todos os pacientes avaliados 

apresentaram ingestão energética de acordo com a recomendação diária para manutenção de 

peso (30 kcal/kg a 35kcal/kg). Sendo assim, é importante ressaltar que a ingestão alimentar 

foi avaliada através de recordatório alimentar de 24h aplicado em três dias distintos visando 

minimizar os possíveis erros de relato; apesar de ser um método de baixo custo e 

relativamente rápido, apresenta limitações como a memória do entrevistado, cultura, sexo, 

faixa etária, imagem corporal, mudanças eventuais na ingestão diária (Cuppari et al., 2005; 

Anjos et al., 2010). Acredita-se, que grande parte dos entrevistados omitiram seus reais 

hábitos alimentares, podendo, assim, também justificar o perfil de pré-obesidade/obesidade. 

Contudo, foi observada diferença significativa no IMC e CC entre os grupos de 

ingestão de frutose, sendo que aqueles com maior ingestão de frutose apresentavam valores 

maiores de IMC e CC. De fato, vários estudos tem mostrado a relação entre o aumento da 

ingestão de frutose proveniente dos refrigerantes e açúcar refinado com o aumento do 

sobrepeso e obesidade (Marriott et al., 2010; Reedy et al., 2010; Johnson et al., 2013).  
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Refeições ricas em frutose parecem reduzir os níveis circulantes de insulina e leptina 

em mulheres adultas (Bray et al., 2004). 
 
Em contraste, a sacarose é capaz de aumentar os 

níveis de insulina e leptina que, por sua vez, são capazes de inibir a ingestão de alimentos 

(Bray et al., 2004). Assim, o nível de saciedade com a ingestão de frutose tende a ser menor 

quando comparado ao da glicose e sacarose podendo, portanto, contribuir para o ganho de 

peso corporal. 

Outra explicação para o desenvolvimento da obesidade decorrente do aumento da 

ingestão de frutose, em particular sob a forma de bebidas adoçadas com xarope de milho rico 

em frutose, principalmente nos EUA, pode estar relacionada a alterações no gasto energético 

Cox et al. (2012) demonstraram que em indivíduos com sobrepeso ou obesos, de ambos os 

gêneros, a ingestão de frutose, mas não glicose, correspondente a 25% das necessidades 

energéticas por 10 semanas conduziu a reduções significativas no gasto energético de 

repouso. 

A ingestão de uma dose moderada de frutose (≤ 50g/dia ou aproximadamente 10% do 

total de calorias da dieta) parece não provocar qualquer efeito deletério na concentração de 

triglicérides, controle glicêmico e resistência à insulina, além de não influenciar na ingestão 

alimentar e peso corporal (Dolan et al., 2010; Rizkalla et al., 2010). 

Os dados sobre a ingestão de alimentos do National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) sugerem que aproximadamente 15% da população americana consomem 

≥ 25% da energia a partir de açúcares adicionados (Marriott et al., 2010). De acordo com a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009), a disponibilidade relativa dos 

macronutrientes evidencia excesso do teor de açúcar para as famílias de cinco regiões 

geográficas brasileiras (variando de 13,9% das calorias totais na Região Norte a 17,4% na 

Região Sudeste) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). Levy-Costa et al. 
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(2005) na análise da evolução da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil, tendo 

como base os dados da POF 2002- 2003, encontraram aumento no consumo per capita de 

refrigerante (+400%) para famílias brasileiras pertencentes a todas as categorias de renda. 

Entre os produtos que apresentaram aumento de suas quantidades per capita médias 

adquiridas entre os períodos de realização das POFs nacionais (2002/2003 – 2008/2009) 

destaca-se o refrigerante de cola (39,3%) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2010). Os refrigerantes são capazes de promover menor saciedade quando comparado a 

alimentos sólidos, além de ser constituído basicamente de açúcar de adição ou edulcorantes na 

versão light/diet e estarem associados também à redução da ingestão de leite e sucos de frutas 

naturais (Rinaldi et al., 2008). 

A avaliação da associação entre o consumo de refrigerantes e fatores de risco 

cardiovascular em 6.039 participantes do Framingham Heart Study revelou que o consumo de 

mais de uma lata de refrigerante (350 ml) por dia foi significativamente associada à 

prevalência da síndrome metabólica (Dhingra et al., 2007). 

Além da íntima relação com obesidade, a frutose tem relação com marcadores 

inflamatórios. Stanhope et al.
 

(2008) observaram que a administração de uma alta 

concentração de frutose para homens com sobrepeso resultou em um aumento de 8% dos 

níveis da molécula de adesão (ICAM-1). Em estudos experimentais, Gomes et al. (2009)
   

também observaram que o aumento da ingestão de frutose foi associado à elevação dos níveis 

de ICAM-1. Recentemente, pesquisadores observaram que ratos recebendo uma dieta na qual 

20% da energia eram fornecidas na forma de frutose, apresentaram um aumento dos níveis 

ICAM-1 nos leucócitos e glomérulos (Kambay et al., 2011). 

Brymora et al. (2012), em estudo realizado com 28 pacientes adultos com DRC nos 

estágios G2 e G3, observaram que uma dieta com reduzido teor de frutose era associada a 
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uma redução significativa nos níveis de PCR e ICAM. Contudo, no presente estudo, não foi 

encontrada associação entre à ingestão de frutose e os marcadores de inflamação ou de risco 

cardiovascular.  

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da 

Saúde, a recomendação para ingestão de açúcares é de 10% do valor energético total da dieta. 

Este documento recomenda, ainda, a ingestão diária máxima de uma porção de doces e 

açúcares (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, 2006). Já o Guia 

Alimentar da Associação Americana de Cardiologia (AHA), publicado em 2006, preconiza o 

consumo semanal de, no máximo, cinco porções de alimentos fontes de açúcares de adição 

(Lichtenstein et al., 2006). Contudo, vale ressaltar, que até o presente momento, não foi 

disponibilizada nenhuma recomendação para ingestão de frutose e que sendo as frutas e 

hortaliças fontes de frutose, seu consumo deve ser encorajado, uma vez que sua ingestão é 

considerada segura e saudável. 

Estudos vêm reconhecendo que uma alimentação rica em frutose proveniente de 

produtos industrializados e açúcares de adição é capaz de contribuir para o aumento do 

triglicerídeo plasmático e colesterol total (Lichtenstein et al., 2006). Dados recentes sugerem 

também que o excessiva ingestão de frutose pode resultar em aumento da adiposidade 

visceral, desregulação do perfil lipídico, diminuição da sensibilidade à insulina, aumento dos 

níveis séricos de ácido úrico e elevação da pressão arterial, o que pode contribuir para o risco 

do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2 e DRC (Johnson 

et al., 2013; Cox et al., 2012). Porém, as implicações dos eventuais efeitos da frutose sobre 

diferentes aspectos do metabolismo em termos de possíveis riscos para a saúde humana 

devem ser determinadas por meio de estudos de intervenção em longo prazo e delineadas de 

forma rigorosa (Johnson et al., 2013; Kambay et al., 2011; Brymora et al., 2012). 
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Vale ressaltar que a dieta prescrita para pacientes DRC em tratamento conservador 

deve ser restrita em proteína e atinge-se a recomendação de energia à custa de carboidratos e, 

visto a associação entre frutose e ácido úrico, é de suma importância cuidar da fonte de 

carboidrato prescrita ao paciente, para ter controle da ingestão de frutose e desta forma, evitar 

mais um fator que possa aumentar o risco de hiperuricemia. 

Este estudo foi limitado por alguns fatores. Uma vez que este trabalho teve um 

desenho transversal, nós não temos a capacidade de avaliar a causalidade das associações 

relatadas.  É muito complexo mensurar a dieta típica de um indivíduo. Os hábitos alimentares 

variam de acordo com época e idade, e até mesmo a quantidade de nutrientes no produto 

específico. Embora muito prático, existe uma grande limitação no questionário de frequência 

alimentar, devido a imprecisões que resultam de erros no relatório de frequência e tamanho da 

porção e devido à lista incompleta de itens alimentares. Há uma tendência a subestimar os 

hábitos alimentares pouco saudáveis, possivelmente afetando a nossa medida de refrigerantes 

e açúcares.  

Nossos achados demonstraram que a frutose alimentar se associou positivamente com 

os níveis elevados de ácido úrico e com o sobrepeso/ obesidade, fatores estes que podem 

influenciar no prognóstico da DRC do paciente em tratamento conservador, e pesquisas 

futuras devem buscar esclarecer se a ingestão exacerbada de frutose pode realmente contribuir 

para o piora do estado clínico e nutricional deste paciente. 
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7. CONCLUSÕES  

  

Com base em nos resultados apresentados podemos concluir que: 

 A ingestão de frutose foi independentemente associada aos níveis plasmáticos de 

ácido úrico; 

 Não foi observada associação entre ingestão de frutose e marcadores inflamatórios 

e de risco cardiovascular;  

 Ingestão elevada de frutose está associada a pré-obesidade/obesidade nos 

pacientes; 

 Níveis de ácido úrico foram positivamente associados aos níveis de triglicerídeos, 

VLDL e LDL em pacientes com Doença Renal Crônica em tratamento 

conservador.  
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9.0 Anexos 

9.1 Aprovação do Comitê de Ética 
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9.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pacientes em Tratamento 

Conservador 

PROJETO: EFEITOS DA FRUTOSE ALIMENTAR SOBRE OS NÍVEIS DE ÁCIDO 

ÚRICO E MARCADORES INFLAMATÓRIOS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que tem como objetivo avaliar os níveis de ácido úrico plasmático e verificar a 

ingestão de um açúcar na dieta (frutose) e verificar se existe alguma relação com alguns 

parâmetros no seu sangue relacionados à sua doença. Além disso, avaliaremos seus hábitos 

alimentares e o estado nutricional.  

 A nutricionista Fernanda Oliveira Vieira fará a coleta do formulário em que constará 

sequencia de perguntas sobre registro alimentar habitual de dois dias para conhecermos seus 

hábitos alimentares. Para a avaliação do estado nutricional será coletadas medidas de seu 

corpo, como peso e altura, necessária para sabermos se você está dentro da faixa de peso 

adequada, ou seja, nem desnutrido nem obeso. Uma amostra de seu sangue será coletada no 

laboratório do Hospital para realizarmos as análises de alguns parâmetros de inflamação que 

podem estar presentes em seu sangue. 

 Esta pesquisa tem como principal benefício verificar se o senhor (a) como muita 

frutose na sua dieta e se isso aumenta os níveis de ácido úrico no seu sangue e assim, pode 

aumentar os valores de parâmetros relacionados a inflamação. Com estes resultados 

poderemos compreender melhor se os pacientes que comem muito açúcar e se isso prejudica o 

metabolismo. 

 A qualquer momento você poderá ter acesso aos resultados parciais da pesquisa, bem 

como a qualquer dado referente ao resultado dos exames, com a profissional Fernanda 

Oliveira Vieira nesse hospital.  

 Você tem a liberdade de querer não participar desta pesquisa ou, no caso de aceitação, 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo à continuidade de seu 

tratamento.  

 A avaliação do seu prontuário médico e dos resultados de seus exames somente será 

realizada pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa e médicos responsáveis pelo seu 

tratamento. Esses dados, resultados e seu sangue coletado serão de uso exclusivo desta 

pesquisa. 

 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer etapa do estudo. Todos os 

dados coletados assim como os resultados desta pesquisa serão publicados e divulgados no 

meio científico sem qualquer identificação pessoal. Além disso, somente a equipe de 

pesquisadores envolvida e o médico responsável pelo seu tratamento terão conhecimento 

sobre os resultados dos exames e de sua avaliação nutricional. 

 Esse documento será assinado em 2 (duas) vias por ambas as parte, uma pelo 

pesquisador responsável e outra por você.  

Eu _________________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo citado, que li ou que 

foram lidas para mim. 
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Eu discuti com a pesquisadora Fernanda Oliveira Vieira sobre a minha decisão de participar 

de deste estudo. Ficaram claros os propósitos do estudo, os procedimentos realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento permanentes. 

Ficou claro também, que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de 

acesso de tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido ou no meu atendimento nesta instituição. 

 

 

______________________________________     Data:___/___/___ 

Assinatura do paciente 

RG: _____________________ 

Idade: ___________________  

 

______________________________________     Data:___/___/___ 

Assinatura do Pesquisador 
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9.3 Questionário de frequência alimentar semi-quantitativo de alimentos ricos em 

frutose 

Alimentos Diário 2 a 3/ sem 1/sem Quinzenal Mensal 

 MC (g) MC (g) MC (g) MC (g) MC (g) 

Mel 
          

Figo seco 
          

Figo natural 
          

Ameixas secas, 

cozidas 

          

Ketchup 
          

Uva 
          

Suco de uva 
          

Pera 
          

Maçã 
          

Suco de maçã, 

enlatado ou 

engarrafado 

          

Caqui 
          

Cereja 
          

Pêssegos em 

fatias em 

conserva 

          

Banana 
          

Banana cozida 
          



63 

 

 

 

Kiwi 
          

Suco de laranja 

natural 

          

Laranja 
          

Mamão 
          

Manga 
          

Abacaxi 
          

Massa de tomate 
          

Repolho  
          

Abóbora 
          

Feijão 
          

Refrigerante 
          

Vinho doce 
          

Doce de fruta 
          

Doce de corte 
          

Sorvete 
          

Açúcar 
          

Adoçante 

(frutose) 

          

Karo 
          

EXTRA 
          

MC: Medida caseira; G: grama. 


