
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O PADRÃO 

INFLAMATÓRIO DA DIETA COM PARÂMETROS CLÍNICOS, 

RISCO CARDIOMETABÓLICO E SAÚDE MENTAL EM 

MULHERES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

Palavras-Chave: [DIETA], [LÚPUS], [INFLAMAÇÃO] 

Autor: 

MARINA DELBON [UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS] 

Prof./ª Dr./ª FABIANA BRAGA BENATTI (orientadora) [UNICAMP] 

INTRODUÇÃO: 

            O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença crônica, inflamatória e de origem 

autoimune, caracterizada pela formação de anticorpos reativos a antígenos, oclusão de pequenos 

vasos em diferentes órgãos e deposição vascular de imunocomplexos. Possui etiologia multifatorial, e 

é considerada uma doença rara por apresentar uma prevalência de 0,1% na população. Apresenta 

manifestações clínicas polimórficas, como a artrite reumatóide, queda nos níveis de hemoglobina e 

leucócitos, inflamação nos rins, aumento do risco cardiovascular, além de sintomas depressivos e de 

ansiedade.  

            O estudo de fatores de risco modificáveis, incluindo a dieta, obesidade, tabagismo, estilo de 

vida sedentário, estresse psicológico e poluição, e não modificáveis, como idade, sexo e genética para 

inflamação sistêmica crônica, ganhou relevância para a saúde pública nas últimas décadas. A dieta 

tem papel importante nesse cenário, fornecendo nutrientes que modulam a resposta inflamatória e a 

expressão gênica ao longo de todo o ciclo de vida, podendo, portanto, influenciar no quadro clínico 

geral da doença. Os alimentos pró-inflamatórios são capazes de induzir a secreção de mediadores 

inflamatórios e a produção de radicais livres, enquanto a alta ingestão de frutas e vegetais possuem 

propriedades inversas. 

            Devido à relevância do tema, investigamos as associações do padrão inflamatório alimentar 

empírico (EDIP-SP) com diversas variáveis em pacientes com LES (NORDE et al, 2020).  

 

METODOLOGIA: 

            A amostra é composta por 39 mulheres diagnosticadas com LES, na fase de remissão da 

doença, do projeto Living Well With Lupus aprovado pelo Comitê de Ética (Comitê de Ética para 
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Análise de Pesquisa e Projetos, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo). As variáveis 

avaliadas foram: idade, tempo de doença, Índice de danos do 

SystemicLupusInternationalCollaboratingClinics(SLICC), Índice de Atividade da Doença Lúpus 

Eritematoso Sistêmico (SLEDAI), circunferência da cintura e do quadril, índice de Massa Corporal 

(IMC), pressão arterial (diastólica e sistólica), marcadores sanguíneos (glicose, colesterol total, HDL e 

LDL-colesterol, triacilglicerol), Escala Hospitalar de Depressão e Ansiedade (HADS), tabagismo, 

prática de atividade física, uso de medicamentos para hipertensão e antidepressivos ou ansiolíticos.  

Para calcular o EDIP-SP, estimou-se a média dos três R24h do consumo, em gramas, de 

frutas, legumes e verduras; carnes processadas (ex.: Linguiças, salsichas, nuggets, bacon, presunto, 

salame, mortadela e roastbeef); arroz e feijão; e consumo calórico diário do total da dieta. Depois, o 

consumo, em gramas, de cada um dos três grupos de alimentos foi multiplicado pelos respectivos 

pesos desses alimentos, segundo a publicação de Norde et al. (2020) e conforme apresentado na 

tabela 1. Por fim, os valores foram somados para obter o valor do EDIP-SP, sendo ajustado pelo 

consumo energético por meio do método dos resíduos, proposto por Willettet al (1997).  

Tabela 1 - Pesos atribuídos a cada componente do EDIP-SP, por grama ingerida 

Componente (em gramas) Peso 

Arroz e feijão - 0,0014923 

Frutas, verduras e legumes - 0,0013381 

Carnes processadas + 0,0044509 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Ao avaliarmos a relação do EDIP-SP com as variáveis contínuas e categóricas, não foram 

observadas associações significativas, ou seja, não apresentaram o p<0,05. Vale ressaltar que, o 

método de avaliação do consumo dietético utilizado possui algumas desvantagens, como: a dificuldade 

de estimar as porções precisamente e depende da memória do entrevistado.  

            Entretanto, uma vez que é ajustada a análise estatística para o modelo de regressão múltipla, 

eliminando as variações e tornando a amostra homogênea nos seguintes parâmetros: idade, tempo da 

doença, uso de medicamento, IMC, prática de atividade física e hábito de fumar, é possível relacionar 

o EDIP-SP com a escala de depressão, como mostrado no gráfico 1. Essa associação é 

estatisticamente significativa, por apresentar o p<0,05, bem como, podemos afirmar que é uma 

correlação de força média, por exibir o coeficiente de correlação de Pearson (r)=0,38, ilustrado na 

figura 1. Além disso, devido à proximidade do valor ao número 1, podemos afirmar que é uma 

associação positiva, ou seja, quanto mais inflamatória é a dieta da paciente, maior o risco para o 

desenvolvimento de depressão.  

 

NORDE et al., 2020 
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            A prevalência de manifestações psiquiátricas é alta nos pacientes com LES, chegando até 39% 

e, ao longo da vida pode alcançar 69%, enquanto na população geral, a prevalência de depressão 

pontual e ao longo da vida é de 6,1% e 10,3%, respectivamente (NERY ET AL, 2008). Os pacientes 

com LES apresentam um maior índice de envolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC) do que os 

indivíduos sem depressão, além dos efeitos iatrogênicos do uso de corticóides, como: alterações de 

memória, da concentração e da atenção, hipomania, depressão, irritabilidade, ansiedade, psicose e 

insônia (ROSS ET AL, 2012). Os distúrbios de saúde mental apresentam estados inflamatórios, e os 

padrões alimentares podem modificar essa condição clínica, visto que diferentes nutrientes e padrões 

alimentares podem aumentar ou diminuir os estímulos inflamatórios sistêmicos. 

 
CONCLUSÕES: 

            O atual estudo avaliou as relações do EDIP-SP com parâmetros clínicos, risco 

cardiometabólico e saúde mental em pacientes com LES, visto a importância do tema nos dias atuais. 

Encontrou-se uma associação positiva  entre um padrão alimentar pró-inflamatório e sintomas de 

depressão, ou seja, quanto mais inflamatória é a dieta da paciente, maior o risco para o 

desenvolvimento de depressão. Essa relação descoberta corrobora com diversas outras pesquisas 

com a temática similar, enfatizando que a adesão a uma alimentação com baixos índices inflamatórios, 

ou seja, com uma alta ingestão de frutas e vegetais, reduz os riscos de sintomas depressivos. É 

necessária a promoção de estudos clínicos com intervenção dietética para confirmar esses achados. 

Gráfico de dispersão entre o padrão empírico de inflamação da dieta e a escala hospitalar de depressão, 

considerando valores ajustados por idade, tempo de doença, uso de medicamentos antidepressivos e 

ansiolíticos, IMC, prática de atividade física (sim/não) e hábito de fumar no momento da coleta (sim/não).  
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