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RESUMO 

 

Introdução: O consumo de frutose tem aumentado significativamente nos últimos anos, em 

grande parte devido a um aumento no consumo de refrigerantes, outras bebidas adoçadas com 

frutose e alimentos industrializados que contém grande quantidade de sacarose e xarope de 

milho rico em frutose (High Fructose Corn Syrup - HFCS). Evidências recentes têm sugerido 

que uma alta ingestão de frutose na dieta pode estar relacionada ao desenvolvimento de 

síndrome metabólica e resistência insulínica. No entanto, esta relação não está ainda 

completamente elucidada.            

Métodos: Foram revisados artigos originais, publicados de 1994 até agosto/2014, pesquisados 

através do PubMed, que relatavam a associação entre o consumo de frutose e resistência à 

insulina e/ou diabetes tipo 2 em humanos.              

Resultados: Inicialmente a busca retornou 669 artigos, sendo que 19 preencheram os critérios 

de elegibilidade para esta revisão.  Dos 19 artigos selecionados, 4 mostravam associação 

inversa entre frutose e DM2, HOMA-IR e ácido úrico, 12 relataram uma associação positiva 

entre frutose e os desfechos de interesse, e em 3 estudos não houve associação significativa. 

Conclusões: A literatura reforça a dieta como um dos fatores modificáveis envolvidos no 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o diabetes tipo 2. Efeitos 

potenciais da alta ingestão de frutose sobre parâmetros clínicos que podem culminar em 

resistência à insulina e DM2 têm sido demonstrados. No entanto, tais evidências ainda são 

controversas e possuem limitações. Estudos de intervenção bem controlados, com seguimento 

de médio a longo prazo, com quantidades de frutose que se assemelhem nas quantidades e nas 

formas como encontradas na ingestão habitual da população são ainda necessários para 

produzir conclusões mais consistentes sobre a contribuição do consumo de frutose na 

causalidade da crescente epidemia de diabetes. 

Palavras chave: frutose, diabetes mellitus, hiperglicemia, intolerância a glicose, resistência 

insulínica, sujeitos, pacientes, adultos, homens, mulheres.  
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1 Revisão da literatura 

 

 

 

1.1 Caracterização da frutose e suas fontes alimentares  

 

A frutose, também conhecida como levulose (BARREIROS et al, 2005) é 

considerada um açúcar simples (monossacarídeo), com fórmula química (C6H12O6) 

igual a da glicose. Este açúcar difere da glicose pela presença de um grupo cetônico na 

posição 2 da sua cadeia carbonada versus um grupo aldeído na posição 1 da cadeia 

carbonada da glicose (TAPPY et al, 2010). A frutose está presente naturalmente em 

frutas, mel e alguns vegetais, mas a maior fonte é a partir de açúcares adicionados, 

como açúcar de mesa (sacarose) e xarope de milho rico em frutose (HFCS - do inglês 

High Fructose Corn Syrup) (MADERO et al, 2011). Esses açúcares são muito 

utilizados na indústria alimentar por possuírem características que contribuem para a 

produção e conservação dos alimentos, entre elas poder edulcorante, umectante, 

desenvolvimento da cor e aroma e diminuição do ponto de congelamento (HANOVER 

et al, 1993).          

 A sacarose, comum açúcar de mesa, é um dissacarídeo formado por uma 

molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose por meio de uma ligação α 1-4 

glicosídica, e é encontrado em quantidades substanciais no açúcar de cana e beterraba 

(TAPPY et al, 2010). O xarope de milho rico em frutose (HFCS) foi introduzido no 

início da década de 1970 como um adoçante adicional (JOHNSON et al, 2009). Ele é 

obtido a partir da conversão de parte da glicose do xarope de milho em frutose, por 

meio de isomerização enzimática, e pode ser produzido com diversas proporções de 

frutose e glicose, sendo a mais utilizada HFCS-55, que contém 55% de frutose e 45% de 

glicose (TAPPY et al, 2010). O xarope de milho rico em frutose encontrou uma grande 

aplicação comercial, pois além de ser um produto com um custo inferior, possui sabor 

semelhante ao da sacarose (BANTLE, 2009). Seu alto poder edulcorante, suas 

propriedades organolépticas e sua capacidade de conferir um tempo de conservação 

longo contribuíram para um aumento muito rápido do seu consumo (TAPPY et al, 

2010). O HFCS é amplamente utilizado em refrigerantes, pães, bebidas de fruta, fruta 

enlatada, geleias, compotas e lacticínios (BANTLE, 2009). 
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1.2 Consumo de frutose 

 

Uma das alterações importantes nos hábitos alimentares que ocorreram ao longo 

das últimas décadas foi o aumento substancial da ingestão de frutose (RUTLEDGE et 

al, 2007). O consumo de frutose tem aumentado, em grande parte devido a um aumento 

do consumo de refrigerantes e outras bebidas que são ricas em frutose, além do 

consumo em outros produtos, como cereais matinais, pães, condimentos e sobremesas 

preparadas com sacarose e xarope de milho rico em frutose (HFCS) (ELLIOTT et al, 

2002). 

O consumo de açúcares, como um todo, aumentou recentemente em todo o 

mundo. A média mundial de consumo per capita de açúcar aumentou 16% nos últimos 

20 anos, a partir de 56 g/dia em 1986 para 65 g/dia em 2007. A América do Sul e 

Oceania são os maiores consumidores de açúcar, seguido pela Europa, enquanto baixo 

consumo de açúcar é visto na Ásia e África (TAPPY et al, 2010). O consumo de 

refrigerantes, atualmente, fornece uma fonte significativa de energia e açúcares (BRAY, 

2004).           

 Em relação ao consumo de frutose, pela falta de dados mais recentes, estimou-se 

que seu consumo total, a partir de fontes naturais (frutas e vegetais) e adicionadas, 

chegava a 97 g/dia, em 1997, nos EUA (ELLIOTT, 2002). No Brasil, com base na 

pesquisa sobre orçamentos familiares, realizada entre outubro de 1995 e setembro de 

1996, é contabilizado um consumo em torno de 4,34g/dia de frutose livre, originária de 

frutas, doces, hortaliças e outros vegetais, e aproximadamente 27,5g/dia provinda da 

sacarose (BARREIROS et al, 2005).  

Devido a importante participação da frutose na dieta atual, principalmente a 

partir de alimentos industrializados que possuem quantidades significativas de açúcares 

adicionados, torna-se necessário avaliar suas consequências e efeitos metabólicos.  

 

 

1.3 Metabolismo da frutose 

 

As primeiras etapas do metabolismo da frutose e glicose diferem 

significativamente (BANTLE, 2009). Diferentemente da glicose, a frutose promove 
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uma limitada secreção de insulina e não necessita do seu estímulo para a entrada nas 

células (HENRY et al, 1991).  

A frutose é predominantemente metabolizada no fígado (BRAY, 2004), sua 

rápida entrada no hepatócito é mediada pela GLUT 2, sem gasto de energia ou 

necessidade da presença de insulina. No fígado, a frutose é rapidamente fosforilada por 

trifosfato de adenosina para formar frutose-1 fosfato (Elliott et al, 2002) no carbono 1, 

em uma reação mediada pela frutoquinase ou cetoquinase, ou no carbono 6, em uma 

reação mediada pela hexoquinase (BARREIROS et al, 2005). A frutose-1 fosfato é 

dividida em duas trioses, diidroxiacetona e gliceraldeído-fosfato, em uma reação 

mediada pela aldolase B (ELLIOTT et al, 2002). Essas duas trioses poderão seguir três 

caminhos distintos, com finalidades diferentes: participar da via glicolítica fornecendo 

piruvato e liberando energia; serem reduzidas até glicerol, necessário para a síntese de 

triacilgliceróis, fosfolipídios e outros lipídios e; finalmente, serem condensadas até 

formar a frutose-1,6-difosfato e, a partir dessa, formar glicose ou glicogênio (FIG.1) 

(BARREIROS et al, 2005)     

 

     FIG. 1: Metabolismo da frutose e glicose. Fonte: FERREIRA, 2010. 
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1.4 Recomendações sobre consumo de açúcares de adição 

 

Açúcares de adição são aqueles extraídos de alimentos (cana de açúcar, 

beterraba e milho) para posterior uso em preparações culinárias ou na elaboração de 

alimentos processados (LEVY et al, 2012). Nas DRIs (Dietary References Intakes) de 

2002, não havia dados suficientes para estabelecer um nível de consumo limite superior 

dos açúcares de adição, uma vez que não foram verificados efeitos de saúde adversos 

específicos associados com a ingestão excessiva. Consequentemente, foi sugerido um 

nível de ingestão máxima de 25% do consumo de energia a partir de açúcares 

adicionados (ACADEMIES IoMotN, 2002). A Organização Mundial da Saúde (OMS)  

recomenda um limite de ingestão muito mais baixo, de apenas 10% do valor energético 

total diário (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). Recomendações 

nutricionais americanas (U.S. Dietary Guidelines) recomendam também um nível mais 

conservador na ingestão, limitando como calorias opcionais (o que inclui tanto adição 

de açúcar e gordura sólida) para 13% da energia diária (STANHOPE et al, 2010; U.S. 

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, U.S.D.o.A, 2005). No 

entanto, a justificativa para essa restrição consiste em prevenção de ganho de peso, 

cáries dentárias e deficiências nutricionais (STANHOPE et al, 2010), e não na 

possibilidade de estar associada a fatores de risco para síndrome metabólica e diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2).    

 

1.5 Resistência insulínica e Diabetes mellitus tipo 2 

 

 

Existe um grande interesse nos efeitos metabólicos da frutose na dieta, 

especialmente sobre o desenvolvimento e progressão da síndrome metabólica e DM2. A 

tese é que os chamados alimentos ultra-processados sejam a fonte principal de risco 

(MONTEIRO et al, 2012; MONTEIRO et al, 2013), por apresentarem uma grande 

quantidade de frutose e por estarem significativamente presentes na dieta atual. 

 Na resistência insulínica há uma baixa sensibilidade das células dos tecidos 

hepático, adiposo e do músculo esquelético às ações da insulina, o que faz com que as 

concentrações de glicose sanguíneas se mantenham elevadas (HUANG, 2009) podendo 
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levar a um quadro de hiperglicemia e DM2. A insulina é produzida pelo pâncreas em 

resposta ao aumento da glicemia, e permite que a glicose seja utilizada por diferentes 

vias metabólicas em vários tipos de tecidos: no tecido músculo esquelético e no tecido 

adiposo, a insulina estimula a captação de glicose por translocação do transportador de 

glicose GLUT4 para a superfície da célula; no tecido músculo esquelético e fígado, a 

insulina estimula a síntese de glicogênio a partir de glicose e inibe a glicogenólise; no 

fígado, a insulina também diminui a gliconeogênese, evitando um maior fluxo glicose 

para a corrente sanguínea; no tecido adiposo, a insulina inibe a lipólise e estimula a 

captação de glicose. Essas alterações permitem o aumento da captação de glicose e 

diminuição de glicose circulante (HUANG, 2009).      

 A via de sinalização de insulina ocorre quando ela se liga ao seu receptor 

tirosina-cinase, provocando a fosforilação de seus substratos e ativando 2 vias paralelas. 

A primeira é a do fosfatidilinositol 3 cinase (PI3K), que leva à ativação da proteína 

cinase 1 dependente do fosfoinositídeo (PDK1) e da proteína cinase B (AKt), a Akt 

cinase fosforila e ativa a óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), nas células endoteliais 

vasculares e estimula a translocação de GLUT4 para a superfície celular no tecido 

músculo esquelético e tecido adiposo, conduzindo a um aumento da absorção de 

glicose. A segunda via é a da proteína cinase de ativação mitogênica (MAPK), que 

medeia a produção de endotelina-1 (ET-1), conduzindo a vasoconstrição, a expressão 

das moléculas de adesão celular vascular VCAM-1 e E-selectina, resultando em 

interações entre os leucócitos e o endotélio e crescimento mitogênico nas células 

musculares lisas dos vasos sanguíneos (HUANG, 2009).    

 Na resistência à insulina a via PI3K-AKt é afetada, isso conduz a uma redução 

na produção endotelial de óxido nítrico (NO), e uma redução da translocação de 

GLUT4, que tem como consequência a disfunção endotelial e a diminuição da captação 

de glicose pelos tecidos muscular e adiposo. Dessa forma, os mecanismos que 

contribuem para a resistência à insulina podem também afetar a função vascular, 

incluindo hiperglicemia, produtos avançados de glicação, toxicidade de ácidos graxos 

livres (FFAs), obesidade, dislipidemia e outras condições pró-inflamatórias (HUANG, 

2009).            

 O DM2 é caracterizado por uma combinação de resistência à ação da insulina e 

inadequada resposta compensatória de sua secreção. A elevação da glicose no sangue, 

em função de um grau de resistência à ação da insulina demanda maior produção de 

insulina pelo pâncreas para manter a glicemia em níveis normais. Quando o pâncreas 
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não consegue mais compensar essa produção, instala-se a hiperglicemia e o diabetes 

(LUFT et al, 2014). 

 

1.6 Possíveis mecanismos pelo qual a frutose induz a resistência à insulina  

 

Alguns mecanismos pelos quais a frutose pode induzir a resistência insulínica 

têm sido propostos. Recentemente foi demonstrado que a regulação da sinalização de 

insulina pode estar associada a um balanço entre a modulação positiva que acontece 

pela fosforilação em tirosina do IRS-1 e a modulação negativa que acontece pela 

fosforilação em serina desse mesmo receptor. Está bem estabelecido que insulina e IGF-

1 induzem a fosforilação em tirosina do IRS-1, enquanto agentes que podem levar à 

resistência à insulina induzem a ativação de cinases de serina/treonina que fosforilam o 

IRS-1 em serina, inibindo sua função (CARVALHO-FILHO et al, 2007). Portanto, a 

fosforilação em serina pode conduzir à dissociação entre o receptor de insulina/IRS-1 ou 

do IRS-1/PI3K, impedindo a PI3K de ativação ou a degradação cada vez maior de IRS-

1 (MORINO et al, 2006). A fosforilação inibitória do IRS-1 em serina pode ser um 

mecanismo pelo qual pode se levar a resistência à insulina (CARVALHO-FILHO et al, 

2007).  

 No músculo esquelético, o excesso de lipídios na circulação sanguínea, 

derivados da elevada taxa de lipogênese pode levar à sua deposição intramiocelular 

(MONTELL et al, 2001) e suprimir a ativação de insulina ao IRS-1 associado a PI3K 

(MORINO et al, 2006), causando resistência à insulina.  

No fígado, o diacilglicerol (DAG), um intermediário lipídico que se acumula 

durante a lipogênese, tem a capacidade de ativar a proteína cinase C (PKC) hepática 

(MORINO et al, 2006). A PKC induz a fosforilação em serina, levando assim à 

alteração da sinalização da insulina e consequente resistência insulínica hepática, pelo 

mecanismo já referido anteriormente.      

 Outro mecanismo sugerido para causar resistência insulínica seria através da 

inibição da eNOS pelo ácido úrico. Essa inibição provocaria uma diminuição nos níveis 

plasmáticos de NO (MILLER et al, 2008), que consequentemente causaria uma 

diminuição da captação de glicose, fazendo com que uma maior quantidade de insulina 

fosse liberada para compensação (HEINIG et al, 2006). Isso causaria hiperglicemia e 
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resistência insulínica. Além desse mecanismo, acredita-se que o ácido úrico possa 

induzir resistência à insulina através de seus efeitos diretos no adipócito, que seriam: 

resposta pró-inflamatória, diminuição da adiponectina e aumento do stress oxidativo 

(JOHNSON et al, 2009; ELLIOTT et al, 2002). 
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2 Justificativa 

 

A resistência à insulina tem sido descrita como um estado inflamatório brando e 

crônico, coexistindo com um estado de síndrome metabólica (caracterizada por 

dislipidemia, pressão arterial elevada, obesidade central, além de hiperglicemia), 

mediando eventos que culminam em DM2 (LUFT et al, 2013). O elevado consumo de 

frutose na alimentação atual, principalmente através do consumo de alimentos 

industrializados, tem sido descrito como um potencial fator de risco para essa condição. 

O entendimento de como o alto consumo de frutose na dieta pode levar à resistência à 

insulina poderá fornecer novas pistas para a prevenção do DM2.  
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3 Objetivo 

 

O objetivo principal desta revisão é analisar se o consumo de frutose associa-se 

com resistência à insulina e diabetes tipo 2. 
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4 Metodologia 

 

 A revisão sistemática foi realizada de acordo com as recomendações 

estabelecidas pelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses)(LIBERATI et al, 2009).       

 Foram incluídos estudos originais, publicados a partir do ano de 1994 até agosto 

de 2014, sobre a associação entre o consumo de frutose e resistência à insulina e/ou 

diabetes tipo 2 em humanos não diabéticos. Foram excluídos os artigos não originais 

(revisão, editorial, carta), os realizados em animais ou in-vitro e os artigos que não 

abordassem os desfechos de interesse. Foram considerados como desfechos de interesse 

índices de resistência à insulina, diabetes tipo 2 (DM2), hemoglobina glicada (HbA1C), 

níveis de glicose, produção endógena de glicose (EGP) e ácido úrico. Foram excluídos 

também artigos sem possibilidade de acesso na íntegra. 

 A busca por artigos foi realizada através do PubMed com os seguintes termos e 

combinações ("fructose"[MeSH Terms] OR "fructose"[All Fields]) AND ("Diabetes 

Mellitus"[Mesh] OR "Hyperglycemia"[Mesh] OR "Glucose Intolerance"[Mesh] OR 

"Insulin Resistance"[Mesh]) AND (subjects[All Fields] OR "patients"[MeSH Terms] 

OR "patients"[All Fields] OR "adult"[MeSH Terms] OR "adult"[All Fields] OR 

"adults"[All Fields] OR individuals[All Fields] OR "men"[MeSH Terms] OR "men"[All 

Fields] OR "women"[MeSH Terms] OR "women"[All Fields]).   

 Os artigos foram selecionados, inicialmente, através da leitura dos títulos e em 

seguida dos resumos. Após essa seleção realizou-se a leitura na íntegra dos artigos 

disponíveis eletronicamente. De forma a auxiliar na identificação das informações sobre 

os artigos, foi construída uma tabela contendo autores e ano de publicação, 

delineamento, população de estudo, exposição à frutose, desfechos e resultados 

principais.          

 A seleção dos artigos e extração de dados foi realizada por um investigador e 

discutida com um segundo revisor, chegando-se a um consenso sobre a inclusão ou 

exclusão dos estudos e a interpretação dos dados. 
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5 Resultados 

 

 A busca na base de dados do PubMed obteve como resultado 669 estudos. Após 

a leitura dos títulos e resumos foram selecionados 27 artigos. Desses, a partir dos 

critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 19 artigos, que foram analisados 

integralmente (FIG. 2).        

 Dos artigos selecionados, 4 mostravam como resultado uma associação inversa 

entre frutose e DM2, HOMA-IR e ácido úrico, 12 relataram uma associação positiva 

entre frutose e os desfechos de interesse, e em 3 estudos não houve associação 

significativa, apresentados a seguir, em ordem cronológica decrescente de publicação 

(ANEXO: Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma de seleção dos estudos 
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5.1 Frutose: associação inversa 

  

O primeiro estudo que apresentou uma relação inversa foi realizado, com 6 

indivíduos não-diabéticos e 6 indivíduos diabéticos não insulino-dependentes, para 

investigar os efeitos metabólicos da frutose adicionada, em comparação com o amido. A 

frutose foi oferecida, para os mesmos indivíduos: em uma ocasião, na quantidade de 

0,75g/kg de peso corporal dissolvida em uma bebida de baixa energia com sabor limão 

e, em outra ocasião, o amido foi oferecido na forma de pão torrado também em 0,75g/kg 

de peso corporal. Como resultado, a frutose teve um menor efeito glicêmico e induziu 

menor secreção de insulina do que o amido em ambos os grupos de indivíduos, 

diabéticos e não diabéticos (ABRAHA et al, 1998) (ANEXO: Quadro 1).   

Em 2005 foi realizado um estudo transversal com 5.675 dinamarqueses, homens 

e mulheres com idades entre 30 e 60 anos, no qual a ingestão de frutose foi avaliada a 

partir de um questionário de frequência alimentar (QFA) que incluía 198 alimentos e 

bebidas. Para avaliar o grau de resistência insulínica foi utilizado o índice HOMA-IR, 

estimado a partir da glicose plasmática em jejum e concentrações de insulina no soro. 

Como resultado, foi visto que a ingestão de frutose esteve inversamente associada com 

HOMA-IR (LAU et al, 2005).        

Outro estudo que também avaliou índice de resistência à insulina foi realizado 

no México, com 131 participantes com excesso de peso ou obesidade. Nesse estudo, a 

frutose era controlada a partir da ingestão de frutas naturais. O consumo de sucos de 

frutas processadas, refrigerantes e bebidas açucaradas, produtos de panificação, como 

tortas e bolos, e biscoitos, além de sobremesas, chocolates, doces e frutas secas, foram 

excluídos em ambos os grupos. Nesse ensaio clínico randomizado foi observado que, 

tanto uma dieta com baixa quantidade de frutose (<20g/dia) quanto uma dieta moderada 

em frutose (50-70g/dia), por 6 semanas, proporcionaram melhora significativa em 

relação à medida de HOMA e ácido úrico, mas sem diferença entre as dietas. Nas duas 

intervenções houve também uma restrição energética, justificada como sendo 

importante para o tratamento da obesidade (MADERO et al, 2011).  

Associação inversa foi também relatada em estudo de coorte realizado na 

Inglaterra, chamado EPIC-Norfolk, com 749 participantes com idades entre 40 e 79 
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anos, acompanhados em média por 6 anos. A ingestão de frutose foi avaliada através de 

um diário alimentar de 7 dias. As variáveis de exposição dietética foram subtipos de 

carboidratos, incluindo amido, açúcares individuais (sacarose, glicose, frutose, lactose e 

maltose), açúcares totais (soma dos açúcares individuais) e carboidratos totais (soma de 

amido e açúcares totais). Como resultado, a ingestão de sacarose e amido não esteve 

relacionada ao risco de DM2, já um maior consumo de frutose e glicose foi associado a 

um risco menor de DM2. Estimou-se que a substituição de frutose por outros 

carboidratos não estaria significantemente associada a um risco alterado para DM2. No 

entanto, a substituição de 5% da ingestão de energia a partir de ácidos graxos saturados 

(AGS) com uma quantidade isoenergética de frutose estaria significativamente 

associada com um risco 30% inferior de diabetes (AHMADI-ABRHARI et al, 2013) 

(ANEXO: Quadro 1). 

 

5.2 Frutose: associação positiva 

 

 A maioria dos estudos analisados apresentou de alguma forma associações 

positivas entre o consumo de frutose e efeitos metabólicos que podem conduzir a 

resistência insulínica e DM2 (ANEXO: Quadro 1).  

O único estudo que verificou os efeitos da frutose a partir de sua infusão foi um 

estudo experimental não controlado realizado em 2000, com 10 voluntários saudáveis, 

em que se avaliou a sensibilidade à insulina após a infusão de frutose. Foi realizada 

administração contínua de 16,7 mol.kg.min de frutose. Além disso, houve a infusão de 

insulina cristalina durante os primeiros 90 min para alcançar as concentrações de glicose 

plasmática estáveis de 8 mmol/l. Como resultado, a infusão de frutose induziu grandes 

alterações na regulação da produção de glicose endógena, pois as taxas de infusão de 

insulina e as concentrações plasmáticas de insulina necessárias para manter a glicemia 

em 8 mmol / l foram aumentadas em 133% e 64% respectivamente, durante a infusão de 

frutose em comparação com experimento controle sem infusão de frutose. Além disso, a 

produção de glicose endógena medida durante a infusão de frutose foi aumentada em 

2,7 vezes, em comparação com o observado durante o clamp hiperinsulinêmico. Isso 

demonstra que uma infusão de glicose aguda induz a resistência insulínica hepática e 
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extra-hepática.  É necessário verificar, no entanto, se a frutose consumida como parte da 

dieta exerceria os mesmos efeitos (DIRLEWANGER et al, 2000).    

Em um ensaio clínico randomizado do tipo cross-over, 7 homens saudáveis, com 

idades entre 22 e 31 anos, foram avaliados em 4 ocasiões distintas: depois da 

suplementação com 7,2 g/dia de óleo de peixe durante 28 dias; dieta com elevado teor 

de frutose (ingestão de 3 g de frutose/kg/dia) na forma de uma solução de frutose a 20% 

com as três refeições principais durante 6 dias; suplementação de óleo de peixe e dieta 

rica em frutose; e condições de controle com uma dieta isocalórica. Após 6 dias de 

superalimentação com frutose, foi observada resistência à insulina no fígado e no tecido 

adiposo, sugerida pelo aumento na glicemia de jejum e de EGP e pelo prejuízo na 

supressão induzida por insulina da lipólise do tecido adiposo e de EGP (P <0,05), mas 

sem efeito sobre a disponibilidade de glicose mediada pela insulina no corpo como um 

todo (FAEH et al, 2005).         

Em outro estudo realizado com 7 homens saudáveis, os indivíduos receberam 

nas duas primeiras semanas orientações de um nutricionista para a realização de uma 

dieta isocalórica e consumo mínimo de sacarose e bebidas adoçadas artificialmente. 

Depois desse período, os participantes continuaram com a dieta isocalórica e iniciaram 

com a ingestão de frutose contendo 1,5 g de frutose/kg peso como solução a 20% com 

as três refeições principais (18% da energia diária), por 4 semanas. Como resultado foi 

visto que a frutose provocou um aumento significativo em jejum nas concentrações 

plasmáticas de glicose, sem haver alteração significativa na sensibilidade à insulina (LÊ 

et al, 2006).   

A associação entre frutose e incidência de DM2, foi verificada num estudo 

publicado em 2007, com 4304 homens e mulheres finlandeses, com idade entre 40-60 

anos, acompanhados por 12 anos. A ingestão de frutose foi estimada a partir da história 

dietética dos participantes. Entrevistadores treinados utilizaram um questionário 

listando mais de 100 itens de alimentos e pratos mistos comuns à dieta finlandesa para 

verificar o consumo alimentar habitual. O consumo de alimentos foi estimado por dia, 

semana, mês ou ano, de acordo com a escolha do entrevistado. A glicose e a frutose 

foram calculadas como monossacarídeos livres independentes de sacarose. Suco de 

frutas adoçado (38%), frutas (23%), compotas e geleias (12%) representaram as 

principais fontes de frutose e glicose na dieta. Os resultados mostraram que o elevado 



24 
 

consumo comparado ao baixo consumo de frutose e glicose, bem como a sua ingestão 

combinada, foi significativamente associado à incidência de DM2, enquanto que 

nenhuma associação foi observada para a sacarose, lactose ou maltose. Essa associação 

persistiu mesmo após ajustes para vários fatores possíveis de confusão relacionados ao 

estilo de vida, padrões alimentares e ingestão total de açúcar (MONTONEN et al, 

2007).     

Em estudo transversal realizado com população de ascendência japonesa no 

interior de São Paulo, contendo 1.054 participantes, sendo 579 mulheres e 475 homens, 

a ingestão de frutose foi avaliada a partir de um QFA desenvolvido e validado para esta 

população, contendo 122 itens alimentares. Como resultado, foi visto que, embora frutas 

frescas fossem a principal fonte de frutose na dieta, seu consumo foi associado a 

chances 40% menores de ter DM2, enquanto que o maior consumo de frutose total na 

dieta e sucos de frutas foram associados com maiores chances de tolerância a glicose 

diminuída (SARTORELLI et al, 2008).   

Em um estudo publicado em 2009 com indivíduos obesos, 9 homens e 8 

mulheres, foi comparado o efeito da ingestão de frutose em relação a ingestão de glicose 

a partir do consumo de bebidas adoçadas, contendo 30% da energia diária. Cada 

indivíduo foi estudado em duas situações experimentais separadas, sendo a duração de 

cada intervenção de 2 dias, apresentando 1 mês de intervalo entre cada. A ingestão das 

bebidas era feita junto com as principais refeições. Após a ingestão das bebidas com 

frutose nas refeições, a concentração de glicose no plasma aumentou significativamente 

em cerca de 1 mmol, mas foi significativamente menor quando comparado ao consumo 

de bebidas adoçadas com glicose. A concentração plasmática de insulina foi 

significativamente menor após o consumo das bebidas com frutose durante as refeições 

em comparação com os níveis após a ingestão das bebidas contendo glicose. Houve 

também uma tendência maior de picos mais elevados de ácido úrico no experimento 

com a frutose em relação à glicose, mas não houve diferença significativa. Os autores 

sugerem que, em indivíduos obesos, que frequentemente apresentam algum nível de 

resistência insulínica, o alto consumo de frutose na dieta pode contribuir para agravar os 

perfis metabólicos, podendo aumentar o risco de desenvolver diabetes e doenças 

cardiovasculares (TEFF et al, 2009).       
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Num estudo realizado com 39 indivíduos com um índice de massa corporal entre 

25 e 35 kg/m
2
, foi avaliado os efeitos metabólicos do consumo de bebidas adoçadas 

com frutose e glicose como 25% das necessidades energéticas, durante as 3 principais 

refeições. A avaliação da dieta foi feita em 3 fases: a primeira teve duração de 2 

semanas, onde os indivíduos consumiram uma dieta equilibrada; a segunda, com 

duração de 8 semanas, os participantes consumiram sua dieta habitual mais bebidas 

adoçadas com glicose ou frutose (nessa fase também foi orientado para que não 

houvesse o consumo de outras bebidas que contivessem açúcar, incluindo suco de 

frutas); na terceira fase, com 2 semanas de duração, os indivíduos consumiram as 

bebidas de glicose e frutose com uma dieta equilibrada. A estimativa de ingestão de 

alimentos na segunda fase foi coletada a partir de recordatório de 24 horas. Como 

resultado, foi visto que o consumo de frutose a 25% das necessidades energéticas 

provocou uma diminuição da tolerância à glicose e sensibilidade à insulina em adultos 

com obesidade e/ou sobrepeso em comparação com o consumo de glicose. As 

concentrações de glicose em jejum diminuíram em indivíduos que consomem glicose e 

aumentaram em indivíduos que consumiram frutose.  As excursões de insulina não 

foram alteradas em indivíduos que consomem glicose, mas aumentou em indivíduos 

que consumiram frutose. Como conclusão os autores ressaltam que estudos são 

necessários para determinar quais os níveis de frutose na dieta e HFCS e/ou sacarose 

estão associados a diminuição da sensibilidade à insulina em diferentes populações. 

(STANHOPE et al, 2009).   

Para estudar a relação entre índice glicêmico (IG), a carga glicêmica (CG) e 

frutose com a resistência à insulina foi realizado um estudo transversal em uma 

população nas Ilhas Canárias, onde 668 participantes não diabéticos responderam a um 

QFA para verificar os hábitos alimentares. O QFA era composto por 138 itens 

alimentares e foi validado para a população de estudo. Para avaliar a quantidade do 

consumo de frutose, glicose, sacarose, lactose e amido foram utilizados o banco de 

dados do USDA. A frutose total foi estimada pela soma de frutose livre mais 50% da 

frutose presente na sacarose. Como resultado, houve uma associação direta entre o 

consumo de carboidratos e resistência à insulina, podendo, segundo os próprios autores, 

ser consequência da associação de frutose (livre e sacarose) com a carga glicêmica 

(COELLO et al, 2010).         
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Foram medidos os perfis de 24 horas das concentrações de glicose e insulina de 

jejum e de hemoglobina glicada em amostras coletadas durante o estudo relatado 

anteriormente (STANHOPE et al, 2009) a partir dos mesmos sujeitos que consumiram 

bebidas adoçadas com glicose ou frutose durante 10 semanas. As excursões de glicose e 

insulina foram substancialmente diminuídas em indivíduos que consomem frutose e 

aumentadas significativamente em indivíduos que consomem glicose. Além disso, as 

concentrações de HbA1C foram menores após o consumo de frutose comparado com os 

que consumiram glicose. Esses resultados sugerem que os efeitos prejudiciais do 

consumo de bebidas adoçadas em relação à sensibilidade a insulina podem estar 

relacionados aos efeitos específicos do consumo de frutose, sem estarem relacionados às 

excursões de glicose e insulina (STANHOPE et al, 2011).     

Um ensaio clinico randomizado feito com 9 adultos saudáveis, avaliou os efeitos 

da ingestão de frutose e sacarose em relação ao consumo de glicose sobre a 

sensibilidade a insulina hepática. O estudo teve 4 intervenções, em cada uma delas foi 

oferecido aos participantes bebidas adoçadas contendo diferentes açúcares em diferentes 

concentrações para serem consumidas nas 3 principais refeições: frutose média (MF), 

40 g/dia; alto teor de frutose (HF), 80 g/dia; alto teor de glicose (HG), 80 g/dia; e alto 

teor de sacarose (HS), 80 g/dia. Cada intervenção ocorreu por 3 semanas, 600 ml/dia. A 

supressão da produção de glicose hepática durante clamp foi significativamente menor 

depois da intervenção HF comparado com HG, enquanto não houve diferença entre HG 

e MF ou HS. Esses resultados demonstram uma diminuição significativa na 

sensibilidade à insulina hepática depois de quantidades relativamente pequenas de 

consumo diário de frutose. A glicemia de jejum e níveis de insulina não diferiram entre 

as intervenções (AEBERLI et al, 2013).       

Em outro ensaio clínico randomizado realizado com 43 parentes de primeiro 

grau de pessoas com DM2 com sobrepeso/obesidade, foi avaliado se a suplementação 

de polifenóis de uva (PP) pode neutralizar a resistência à insulina causada pela dieta 

com alta frutose. Os sujeitos foram avaliados em 3 ocasiões: no início do estudo; após 8 

semanas de suplementação com 2 g/dia PPs de uva ou placebo e; após 9 semanas de 

suplementação com PPs de uva ou placebo mais a ingestão de 3 g de frutose/kg/dia 

como uma solução de frutose a 20% com as três refeições principais durante os últimos 

6 dias que antecederam a data do teste final. Após a dieta com alta frutose foi observada 

uma redução de 20% do índice de sensibilidade à insulina hepática em jejum, associada 
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com uma redução de 11% na taxa de infusão de glicose avaliada no grupo placebo. Isso 

indica que a suplementação de uva pode minimizar a resistência à insulina induzida pela 

frutose (HOKAYEM et al, 2013).       

Num estudo experimental não randomizado de 2013, foi avaliada a sensibilidade 

a insulina e produção de glicose exógena. Homens jovens e saudáveis (n=55) foram 

avaliados em 2 ocasiões: uma vez depois de 6-7 dias com uma dieta equilibrada para a 

manutenção do peso; e outra vez depois de superalimentação em 6-7 dias. A 

suplementação consistiu em um dos seguintes procedimentos: 1,5g (n = 7), 3g (n = 17) 

ou 4 g de frutose/kg/dia (n = 10), 3 g/kg/dia de glicose (n = 11), ou 30% da energia total 

diária em gordura saturada (n = 10). A suplementação de frutose e glicose foi fornecida 

como bebidas para serem consumidas com as principais refeições, representando 20% 

da energia diária total. Foi observado que, em um curto período de tempo, a frutose 

diminui a sensibilidade à insulina hepática. Essa diminuição pôde ser vista no período 

de superalimentação com 3 e 4 g de frutose, comparado com o seu período controle 

anterior à suplementação. Em relação aos níveis de insulina, não houve alteração com 

1.5 e 4 g de frutose, mas houve um aumento de 33% após a 3 g de frutose, comparado 

com o seu controle. Já a produção hepática de glicose não se alterou significativamente 

com 1.5 e 3 g de frutose, mas aumentou significativamente com 4 g de frutose 

comparado com o grupo 3 g de frutose. Quanto à glicose no plasma, não houve qualquer 

alteração alguma. Dessa forma, os autores sugerem que a alimentação com frutose 

diminui a sensibilidade à insulina no fígado (LECOULTRE et al, 2013).   

     

5.3 Frutose: sem associação 

 

Apenas 3 estudos não encontraram associação entre frutose e os desfechos de 

interesse. No primeiro estudo, de 1996, 8 jovens voluntários saudáveis, 8 pacientes com 

diabetes obesos de meia-idade, e 7 indivíduos obesos de meia idade com tolerância 

normal à glicose foram avaliados durante a ingestão de 300 mg/kg de frutose dissolvida 

em 50 ml de água com sabor de limão. A EGP tendeu a ser um pouco menor, 

comparando antes e depois da ingestão de frutose, em obesos de meia idade e em 

indivíduos com diabetes, mas essa diferença não foi significativa. Os autores 
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concluíram que durante a administração de frutose, mesmo que a gliconeogênese seja 

aumentada, a EGP permanece constante em indivíduos com diabetes, obesos não 

diabéticos e pessoas magras (PAQUOT et al, 1996).     

Um estudo transversal, representativo da população americana, que avaliou a 

ingestão de frutose a partir dos dados de um inquérito alimentar de 24 horas em 

milhares de indivíduos, não encontrou associação entre o consumo de frutose e outros 

açúcares com as concentrações sanguíneas de hemoglobina glicada e ácido úrico. Nesse 

estudo, foi estimado que a frutose representou 37% da ingestão de açúcares totais (SUN 

et al, 2011). 

No Reino Unido foi realizado um ensaio clinico randomizado com 32 indivíduos 

saudáveis com IMC entre 25 e 32 kg/m
2
. Os participantes foram randomizados para a 

ingestão de alta frutose ou alta glicose em dois períodos de intervenção, com duração de 

2 semanas cada. Nas 2 primeiras semanas a dieta foi equilibrada (isocalórica), nas 2 

últimas semanas foi seguida uma dieta hipercalórica. A frutose ou a glicose foi 

oferecida em pó adicionada a 500ml de água 4 vezes/dia, o equivalente a 25% da 

energia diária. Durante o período isocalórico, os grupos de monossacarídeos só diferiam 

no nível do sérico de ácido úrico onde a dieta rica em frutose produziu um aumento, ao 

passo que a dieta de alta glicose conduziu a uma redução. Essa maior concentração de 

ácido úrico com frutose é sugerida como decorrente de uma redução do controle 

metabólico do pré-piruvato. Em relação ao HOMA-IR, a dieta rica em frutose também 

produziu um aumento, já a dieta de alta glicose produziu um aumento menor. Não 

houve diferenças entre os monossacarídeos em qualquer parâmetro durante o período 

hipercalórico. Nesse sentido, os autores sugerem que os resultados de sensibilidade à 

insulina e outros parâmetros metabólicos sejam menos influenciados pelo tipo de 

monossacarídeos do que pelo aporte de energia (JOHNSTON et al, 2013). 
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6 Discussão 

 

A revisão da literatura indica, com base na maioria dos estudos, uma associação 

positiva entre o consumo elevado de frutose, principalmente através de bebidas 

adoçadas oferecidas como parte significativa da energia diária da dieta, e indicadores de 

resistência à insulina e DM2. No entanto, os resultados disponíveis são ainda 

controversos, dado que alguns estudos demonstraram associações inversas e outros 

nenhuma associação significativa. A diversidade nas fontes alimentares de frutose, de 

frutas in natura a alimentos altamente processados, dificulta a análise e interpretação do 

impacto do consumo total de frutose na alimentação habitual sobre tais parâmetros 

metabólicos. 

Alguns mecanismos pelos quais a frutose poderia induzir a resistência insulínica 

têm sido propostos. Um deles é pela ativação da PKC causada pelo aumento dos níveis 

de diacilglicerol intra-hepáticos (MORINO et al, 2006; NAGAI et al, 2009; SAMUEL 

et al, 2007). Essa ativação diminui a fosforilação em tirosina e/ou aumenta a 

fosforilação em serina, alterando a sinalização da insulina a seu receptor, e levando a 

uma diminuição da sensibilidade insulínica, tolerância à glicose diminuída, aumento da 

produção de glicose hepática e aumento nas concentrações de glicose e insulina em 

jejum (STANHOPE et al, 2010). A inibição da eNOS pelo ácido úrico também é outro 

mecanismo proposto, esse mecanismo provocaria uma redução nos níveis plasmáticos 

de NO (MILLER et al, 2008), causando uma diminuição da captação de glicose e 

necessitando que uma maior quantidade de insulina seja liberada para compensar esse 

aumento (HEINIG et al, 2006). Acredita-se também que o ácido úrico possa induzir a 

resistência à insulina através de seus efeitos diretos no adipócito, que seriam resposta 

pró-inflamatória, diminuição da adiponectina e aumento do stress oxidativo (JOHNSON 

et al, 2009; ELLIOTT et al, 2002). Alguns estudos também têm sugerido que um 

aumento da oxidação hepática de lipídios pode promover a gliconeogênese, aumentando 

a produção de glicose hepática (MENAHAN et al, 1969;  CLORE et al, 1991). 

O índice glicêmico e a carga glicêmica também têm sido associados com a 

incidência de DM2 em alguns estudos de coorte, podendo explicar parte dos resultados 

encontrados na literatura (SALMERON et al, 1997; WILLETT et al, 2002). O elevado 

índice glicêmico da glicose, com consequente aumento da secreção de insulina, já há 

muito tempo tem sido associado ao desenvolvimento de DM2 (MONTONEN et al, 
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2007). Já a frutose, apresentando um índice glicêmico inferior (FOSTER et al, 2002), 

parece estar associada ao aumento do risco de diabetes por outros vários mecanismos 

complementares (ELLIOTT et al, 2002). Sabe-se que não há estimulação da secreção de 

insulina por ação direta da frutose (SARTORELLI et al, 2008), o que pode levar a uma 

redução nos níveis de leptina, que podem modificar a regulação da ingestão de 

alimentos e gasto de energia em longo prazo (FAROOQI et al, 2002; SAAD et al, 

1998).            

 A maioria dos estudos que apresentaram uma associação positiva em relação ao 

consumo de frutose avaliou uma ingestão superior ao que seria a ingestão habitual de 

maior parte da população na forma de bebidas adoçadas. Estudos que avaliam efeitos 

adversos de alimentos normalmente utilizam doses superiores ao Percentil 90 de 

ingestão dos consumidores (FDA Orientação, 2008) para a avaliação (SUN et al, 2011). 

No caso da frutose, estudos que utilizam doses superiores a 17,8% (Percentil 95) de 

energia com a ingestão desse monossacarídeo estariam excedendo o nível de segurança 

alimentar orientado pelo FDA (SUN et al, 2011). Além disso, o consumo de frutose 

deve ser avaliado com base no padrão habitual de ingestão da população para que as 

consequências do seu consumo em relação aos indicadores de saúde estudados sejam 

generalizáveis (SUN et al, 2011). Ainda assim, no estudo de AEBERLI et al, 2013, a 

ingestão de açúcar equivaleu a 15% do total de energia consumida, e mostrou uma 

sensibilidade diminuída a insulina no fígado, indicando que mesmo quantidades 

relativamente baixas de frutose, em um curto período de tempo, já podem afetar de 

forma negativa o metabolismo da glicose (AEBERLI et al, 2013). A forma como é 

ofertada o monossacarídeo também pode ter alguma influência sobre os resultados, pois 

a maioria dos estudos avaliou a frutose de forma individual, não incorporada a um 

produto alimentar, o que difere do padrão da dieta habitual (JOHNSTON et al, 2013).

 As associações inversas observadas em alguns estudos podem estar relacionadas 

a fatores específicos, como determinados padrões alimentares responsáveis por um 

menor risco de diabetes ou ao aumento da ingestão de micronutrientes presentes 

principalmente em frutas e outros vegetais (AHMADI-ABHARI et al, 2013). Esses 

alimentos, como constituindo uma das principais fontes de frutose na dieta (HARDING 

et al, 2008), foram demonstrados como tendo uma relação de suposta proteção ao DM2 

por conterem também outros componentes benéficos, como as fibras (LAU et al, 2005). 

Outro fator que poderia explicar a falta de associação e as associações inversas, entre a 

frutose e o risco de DM2, apresentado por alguns estudos, seria a substituição do 
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consumo desse açúcar por outras fontes de energia (AHMADI-ABHARI et al, 2013) ou 

até mesmo a alteração da quantidade de energia normal oferecida na dieta. No estudo 

EPIC-Norfolk, foi visto que uma substituição de 5% da energia de AGS por uma 

quantidade isoenergética de frutose foi associada a um risco 30% inferior de diabetes 

(AHMADI-ABHARI et al, 2013). Já no estudo apresentado por Johnston et al, 2013, foi 

visto que o resultado apresentado pelo consumo de frutose e glicose em 2 períodos 

estudados, um isocalórico e outro hipercalórico, foi supostamente menos influenciado 

pelo consumo dos monossacarídeos do que pelo aporte de energia. O fato da frutose 

apresentar um relativamente baixo índice glicêmico, como já mencionado, também pode 

apoiar associações inversas encontradas em alguns estudos (LAU et al, 2005). 

Uma limitação importante dos resultados dessa revisão é a escassez de estudos 

que analisem desfechos semelhantes, com grande variabilidade dos parâmetros medidos 

em cada estudo, tempo de seguimento, tamanho e características da amostra, bem como 

a forma como foi feita a avaliação de ingestão da frutose. Alguns estudos avaliaram o 

consumo de frutose por questionário de frequência alimentar, que, assim como outros 

inquéritos dietéticos, apresenta limitações bem conhecidas (KRISTAL et al, 2005). 

Ainda assim, cabe ressaltar que, embora o estudo de exposições dietéticas seja sempre 

difícil, cuidados foram tomados nessa revisão buscando contemplar ao máximo a 

variabilidade sobre o tema na literatura, de modo a demonstrar consistências entre os 

achados e explicitar lacunas ainda existentes no conhecimento.    

 De modo geral, a importância da nutrição na causalidade e no tratamento do 

diabetes, entre outras doenças crônicas, vem sendo reconhecida mundialmente 

(POPKIN, 2009). A dieta habitual é um dos principais fatores potencialmente 

modificáveis para a prevenção dessas doenças. Evidências de efeitos prejudiciais da alta 

ingestão de frutose na dieta sobre parâmetros clínicos em humanos, que podem conduzir 

a resistência à insulina e consequentemente DM2, tem sido apresentadas. No entanto, 

tais evidências ainda possuem limitações. Estudos de intervenção bem controlados, de 

médio e longo prazo, com quantidades de frutose que se assemelhem a quantidade da 

dieta habitual e na forma como é encontrada na ingestão normal da população, são 

necessários para avaliar os desfechos de forma mais consistente e produzir conclusões 

mais convincentes. 
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ANEXO: Quadro 1. Artigos incluídos na revisão e principais resultados 

 

Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Abhari et 

al, 2013 

Estudo 

prospectivo de 

coorte 

Participantes 

com idades 

entre 40-79 

anos, que 

viviam em 

Norfolk, 

Inglaterra 

(n=749) 

Diário alimentar 

de 7 dias, 

acompanhados 

por mediana de 6 

anos  

DM2 Houve uma associação 

inversa entre a ingestão 

de frutose e o risco de 

DM2. O HR ajustado de 

diabetes comparando os 

quintis extremos de 

ingestão de frutose é 

0,62 (IC95% 0,46 a 

0,83; P for Trend = 

0,01).   

 

Substituição de 5% da 

ingestão de energia a 

partir de AGS com uma 

quantidade isoenergética 

de frutose foi 

significativamente 

associada com um risco 

30% inferior de diabetes 

(HR 0,69; IC95% 0,50 a 

0,96) 

Johnston 

et al, 2013 

ECR Homens 

saudáveis 

com idades 

entre 18 e 50 

anos com 

IMC entre 25 

e 32 kg/m
2
 

(n=32) 

Intervenção: 

Monossacarídeos 

(frutose ou 

glicose) em pó 

misturados em 

500 ml de água, 

4x/dia (25% do 

valor energético 

diário total), por 

4 semanas 

HOMA-IR No período isocalórico, 

houve diferença no nível 

de ácido úrico (frutose, 

+ 22 ± 52 mmol/L vs. 

glicose -23 ± 25 

mmol/L; P = 0,004) e 

HOMA-IR (frutose, 

+0,76 ± 0,9 vs glicose 

+0,13 ± 0,7; P =0,03). 

 

Não houve diferenças 

entre os 

monossacarídeos 

durante o período 

hipercalórico. 
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Lecoultre 

et al, 2013 

Experimental, 

não 

randomizado. 

Homens 

jovens e 

saudáveis 

(n=55), 

provenientes 

de diferentes 

estudos. 

Frutose e glicose 

foram fornecidas 

como bebidas 

para serem 

consumidos com 

as principais 

refeições (20% 

do valor 

energético diário 

total) num 

período de dieta 

equilibrada e 

outro de 

superalimenta-

ção. Quantidade 

suplementação: 

1,5 g (F 1.5; n = 

7), 3,0 g (F3; n = 

17), ou 4,0 g de 

frutose / kg / dia 

(F4; n = 10), 3,0 

g / kg / dia de 

glicose (G3; n= 

11), ou 30% da 

energia total em 

gordura saturada 

(fat30%; n = 10) 

Produção de 

glicose 

hepática e 

índice de 

sensibilidade 

à insulina 

hepática  

Superalimentação com 

frutose não alterou 

significativamente a 

concentração de glicose. 

Os níveis de insulina 

foram aumentados em 

33% após 3g de frutose 

(12,5 ± 7,0 vs. 9,4 ± 4,2; 

P < 0,01), comparado 

com o controle. A 

produção hepática de 

glicose aumentou 

significativamente com 

4 g de frutose (2,11 ± 

0,37; P< 0,05) 

comparado com o grupo 

F3 (2,07 ± 0,23).  HISI 

diminuiu 

significativamente com 

a F3 (4,8 ± 2,2; P< 0,01) 

comparado com o 

controle (6,1 ± 2,3) e F4 

(4,4 ± 1,1; P< 0,05), 

comparado com o 

controle (5,6 ± 1,6).  
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Hokayem 

et al, 2013 

ECR Parentes de 

primeiro 

grau de 

pacientes 

com DM2 

(n=43), com 

idades entre 

31-65 anos e 

IMC entre 

25,1 e 36,5 

kg/m
2
. 

Um grupo 

recebeu 

suplementação 

de polifenóis de 

uva (PP) e outro 

placebo, por 9 

semanas. 

Nos últimos 6 

dias, houve 

ingestão de 3 g 

de frutose/kg/dia 

como uma 

solução de 

frutose a 20% 

com as três 

refeições 

principais em 

ambos os grupos. 

Sensibilidade 

à insulina       

No grupo placebo, uma 

redução do índice de 

sensibilidade hepática à 

insulina de jejum foi 

observada após a dieta 

com alta frutose 

comparada com a fase 

de 8 semanas sem a 

ingestão de frutose (9,6 

± 0,9 vs.11,9 ± 1,5; P < 

0,05), enquanto 

manteve-se inalterada 

no grupo polifenóis.  

Houve também 

diminuição na taxa de 

infusão de glicose no 

grupo placebo 

comparando com a fase 

de 8 semanas sem a 

ingestão de frutose (6,6 

± 0,5 vs. 7,4 ± 5,7 

mg/kg/min, P < 0,05). 

Aeberli et 

al, 2013 

ECR, do tipo 

cross-over 

Voluntários 

saudáveis do 

sexo 

masculino 

(n=9) 

Bebidas (200 

mL) contendo 

diferentes 

açúcares em 

diferentes 

concentrações: 

frutose média 

(MF), 40 

g/dia; alto teor de 

frutose (HF), 80 

g/dia; alto teor de 

glucose (HG), 80 

g/dia; e elevado 

de sacarose (HS), 

80 g/dia. Cada 

intervenção 

ocorreu por 3 

semanas, 600 

ml/dia. 

Sensibilidade 

à insulina, 

(determinada 

como a 

supressão de 

glicose 

hepática), 

glicose, 

insulina  

A supressão da 

produção de glicose 

hepática foi menor após 

a HF (59,4 ± 11,0%) 

comparado com HG 

(70,3 ± 10,5%, P = 

0,015), enquanto não 

houve diferença entre 

HG e MF ou HS. A 

glicemia de jejum e 

insulina não diferiu 

entre as intervenções. 

Sun et al, 

2011 

Transversal 25.506 

participantes, 

com idades 

entre 12-80 

anos 

Dados de 

ingestão 

alimentar de 1 

dia do NHANES  

1999-2006 

HbA1c, ácido 

úrico 

Ingestão de açúcares sob 

a forma de frutose e não 

frutose não esteve 

associada com as 

concentrações de 

HbA1c e ácido úrico. 
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Madero et 

al, 2011 

ECR 131 pessoas 

com excesso 

de peso ou 

obesidade 

Dieta baixa em 

frutose (<20 g / 

d) ou uma dieta 

de frutose 

moderada com 

frutas naturais 

(50-70 g/d), por 

6 semanas 

Glicemia, 

resistência 

insulínica 

(HOMA), 

ácido úrico 

Ácido úrico = baixa 

frutose (−0,24 ± 0,60; 

P= 0,004), moderada 

frutose (−0,22 ± 0,56; P 

= 0,01), comparação 

entre os grupos de 

intervenção para o acido 

úrico (P=0.90). 

Resistência à insulina = 

baixa frutose (−0,29 ± 

0,93; P= 0,02), 

moderada frutose (−0,37 

± 0,57 P <0,0001), 

comparação entre os 

grupos de intervenção 

para resistência 

insulínica (P=0,12). 

Houve uma tendência 

maior de redução da 

glicose no grupo 

moderado, com frutose 

natural (P = 0,07).  

Stanhope 

et al, 2011 

 

 

Experimental, 

controlado, 

não 

randomizado. 

Indivíduos 

com um 

índice de 

massa 

corporal 

entre 25 e 35 

kg/m
2
 (n=39) 

Bebidas 

adoçadas com 

glicose ou 

frutose (25% do 

valor energético 

diário total) 

Glicemia, 

insulinemia, 

HbA1c 

 

O consumo de bebidas 

adoçadas com frutose 

diminuiu os picos e área 

sob a curva de 23h de 

glicose e insulina pós-

prandial em comparação 

com a dieta basal e com 

o consumo de bebidas 

adoçadas com glicose 

(todos P < 0,001). 

As concentrações de 

hemoglobina glicada no 

plasma foram menores 

após 10 semanas do 

consumo com frutose do 

que depois do consumo 

de glucose (P < 0,01). 

Coello et 

al, 2010 

Transversal Participantes 

com idade 

entre 18 e 75 

anos, não 

diabéticos 

(n=668) 

QFA IR- (HOMA2-

IR) 

Resultados mostram que 

o consumo de 

carboidratos foi 

associado diretamente 

com IR. Esta associação 

parece estar ligada a 

carga glicêmica (P< 

0,001) e frutose.  
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Stanhope 

et al, 2009 

Experimental, 

controlado, 

não 

randomizado. 

Indivíduos 

com um 

índice de 

massa 

corporal 

entre 25 e 35 

kg/m
2
 (n=39) 

Bebidas 

adoçadas com 

glicose ou 

frutose (25% do 

valor energético 

diário total) 

Glicemia,  

insulinemia, 

sensibilidade 

a insulina 

As concentrações de 

glicose em jejum foram 

significativamente 

maiores nos indivíduos 

que consumiram frutose 

(+5,3 ± 1,0; P<0,001) do 

que naqueles que 

consumiram glicose (–

1,4 ± 0,6; P<0,05). A 

sensibilidade à 

insulina/tolerância a 

glicose diminuiu (–17,3 

± 3,8; P<0,01) 3 sujeitos 

que consumiram a 

frutose e manteve-se 

inalterada em indivíduos 

que consomem glicose 

(+1,1 ± 8,6). Excursões 

de insulina não foram 

alteradas em indivíduos 

que consumiram glicose 

(+13,9 ± 9,2), mas 

aumentou em indivíduos 

que consumiram frutose 

(+26,9 ± 5,9; P<0,05). 
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Teff et al, 

2009 

Experimental, 

não controlado 

(antes e 

depois) 

Indivíduos 

obesos 

(n=17), 8 

mulheres e 9 

homens. 

Bebidas 

adoçadas com 

frutose ou 

glicose (30% do 

valor energético 

diário total). 

Cada intervenção 

durou de 2 dias, 

com 1 mês de 

intervalo entre 

cada. 

Concentrações 

de glicose, 

ácido úrico, 

insulina 

O consumo de bebidas 

adoçadas com frutose 

resulta num 

significativo aumento 

pós-prandial de glicose 

no plasma de 1mM, mas 

foi significativamente 

menor quando 

comparado com o 

consumo de bebidas 

com glicose (dados 

apresentados 

graficamente). 

Comparado com 

bebidas adoçadas com 

glicose, o consumo de 

frutose foi associado a 

menor área AUC para 

insulina (1052,6 ± 135,1 

vs. 549,2 ± 79,7 uU/mL 

por 23 h, P <0,001) e 

glicose (430,6 ± 32,0 vs. 

221,4 ± 25,3 mg/dL por 

23 h, P<0,001). Houve 

tendência para picos 

pós-prandiais mais 

elevados de ácido úrico 

de 0,5 mg/dL após a 

dieta com frutose 

comparada com a de 

glicose, mas sem 

diferença significativa. 
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Sartorelli 

et al, 2008 

Transversal Brasileiros 

de 

ascendência 

japonesa 

(n=1.054) 

QFA DM2, 

glicemia de 

jejum e 

tolerância à 

glicose 

A razão de chances (OR 

IC 95%) para 

intolerância à glicose foi 

de 2,1 (1,0 – 4,5; P para 

tendência = 0,05) 

comparando maior vs. 

menor tercil de consumo 

de frutose total, e de 2,3 

(1,1 – 5,1; P para 

tendência = 0,05) 

comparando maior vs. 

menor tercil de consumo 

de sucos de frutas 

adoçados. Nenhuma 

associação foi 

observada entre frutose 

ou sucos de frutas e 

glicemia de jejum 

alterada ou DM2. 

Montonen 

et al, 2007 

Coorte Homens e 

mulheres 

(n=4304) 

com idades 

entre 40-60 

anos e 

inicialmente 

livres de 

diabetes, 

acompanha-

dos por 12 

anos. 

História dietética 

a partir de um 

questionário de 

frequência 

alimentar. 

DM2 Consumo de frutose ou 

glicose e sua ingestão 

combinada foram 

significativamente 

associados à incidência 

de DM2. O risco 

relativo entre os quartis 

extremos de consumo de 

frutose foi HR=1,90, 

IC95% 1,20 a 3,01; P 

for trend = 0.004. 

Nenhuma associação foi 

observada para a 

sacarose, lactose ou 

maltose. 
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Lê et al, 

2006 

Experimental, 

sem grupo 

controle 

Homens 

saudáveis do 

sexo 

masculino 

(n=7) 

Frutose contendo 

1,5 g de 

frutose/kg peso 

era consumida 

como solução a 

20% com as três 

refeições 

principais (18% 

da energia diária) 

Glicemia de 

jejum e 

sensibilidade 

à insulina: no 

tecido 

adiposo, a 

partir da 

supressão de 

ácidos graxos 

não 

esterificados; 

hepática, pela 

supressão da 

produção 

hepática de 

glicose; e 

músculo, a 

partir da taxa 

de eliminação 

de glicose em 

todo o corpo. 

 (em clamp 

euglicêmico 

hiperinsulinê-

mico) 

Frutose provocou um 

pequeno, mas 

significativo aumento 

(P< 0,05) na glicemia de 

jejum de 5,5% após 4 

semanas da dieta com 

frutose.  No entanto, não 

foi observada alteração 

quanto aos indicadores 

de resistência à insulina. 
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Faeh et al, 

2005 

ECR, do tipo 

cross-over 

(ordem de 

tratamento 

randomizada) 

Homens 

saudáveis 

entre 22 e 31 

anos (n=7), 

com o IMC 

entre 20,2-

25,4 kg/m
2
 

Foram estudados 

em 4 ocasiões: 1) 

receberam 7,2g 

de óleo de peixe 

por 28 dias; 2) 

ingeriram 3g de 

frutose/kg peso 

corporal/dia, 

como uma 

solução de 

frutose de 20% 

com as três 

refeições 

principais 

durante 6 dias; 3) 

a suplementação 

com óleo de 

peixe foi 

combinada com 

dieta de alta 

frutose; 4) 

controle: dieta 

isocalórica, sem 

suplementação 

de óleo de peixe 

nem frutose. 

Resistência à 

insulina 

(clamp 

euglicêmico 

hiperinsulinê

mico) 

A glicemia de jejum foi 

significativamente 

aumentada (7 ± 2 e 58% 

± 12%; P< 0,05) após a 

dieta com alta frutose 

em comparação com as 

condições de controle. 

A EGP foi 

significativamente 

maior (14 ± 3%, P < 

0,05) após a dieta com 

alta frutose (13,5 ± 0,2 

umol.kg.min) e  na dieta 

com alta frutose e óleo 

de peixe (13,5 ± 1,4 

umol.kg.min) em 

comparação com a 

suplementação de óleo 

de peixe sozinha (11,8 ± 

1,3 umol.kg.min) e nas 

condições de controle 

(11,9 ± 0,5 

umol.kg.min). 

 

Lau et al, 

2005 

Transversal Homens e 

mulheres 

entre 30 e 60 

anos, 

dinamarque-

ses (n=5675) 

QFA HOMA-IR A ingestão de frutose foi 

inversamente associada 

com HOMA-IR (a cada 

incremento de 1% do 

valor energético diário, 

beta=0.99, IC95% 

0,987–1,00; P= 0,003; 

ajustado para  idade, 

sexo, tabagismo, 

atividade física, energia 

diária total, IMC e 

circunferência da 

cintura). 
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Dirlewang

er et al, 

2000 

Experimental, 

não 

randomizado, 

controlado 

 

 

Voluntários 

saudáveis, 6 

homens e 4 

mulheres 

(n=10) 

Administração 

contínua 16.7 

mmol/kg/min 

frutose 

Sensibilidade 

à insulina 

hepática 

 

A infusão de insulina 

necessárias para manter 

a glicemia em 8 mmol/L 

foi de 0,63 ± 0,16 sem 

frutose para 1,47 ± 0,3 

pmol.kg.min com 

frutose, P<0,01.  A 

concentração de insulina 

plasmática (110 ± 20 

pmol/l) foi 64% superior 

com a infusão de frutose 

em comparação sem 

infusão de frutose (67 ± 

7, P<0,01). 

A produção de glicose 

endógena, medido 

durante a infusão de 

frutose foi aumentada 

em 2,7 vezes, em 

comparação com o 

observado durante o 

clamp hiperinsulinêmico 

nas concentrações de 

insulina e glucagon 

semelhantes. 

Abraha et 

al, 1998 

Experimental, 

não controlado 

Seis 

indivíduos 

não 

diabéticos e 

seis 

pacientes 

com diabetes 

Frutose (0,75 

g/kg de peso 

corporal), 

dissolvida em 

uma bebida de 

baixa energia 

com sabor limão. 

Em outra 

ocasião, 0,75 g 

de amido/kg de 

peso corporal na 

forma de pão 

torrado. 

Glicemia, 

insulinemia 

A frutose teve menor 

efeito glicêmico e 

induziu menos secreção 

de insulina do que o 

amido em ambos os 

indivíduos diabéticos e 

não diabéticos.  

Os resultados no artigo 

estão apresentados 

apenas por figuras. 
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Autor, 

ano 
Delineamento População 

Exposição - 

frutose 
Desfecho Resultados 

Paquot et 

al, 1996 

Experimental, 

não 

randomizado 

8 jovens 

voluntários 

saudáveis; 8 

pacientes 

com diabetes 

obesos de 

meia-idade, e 

7 indivíduos 

obesos de 

meia idade 

com 

tolerância 

normal à 

glicose 

300 mg/kg de 

frutose, 

dissolvida  

em 50 ml de 

água com sabor 

de limão 

EGP 

(produção de 

glicose 

endógena) 

Não houve diferença na 

EGP nos indivíduos 

com diabetes (17,7 ± 1,9 

basal vs 15,9 ± 0,9 após 

a frutose), em 

indivíduos obesos não-

diabéticos (12,1 ± 0,5 

basal vs 13,1 ± 0,5 após 

frutose) e em indivíduos 

saudáveis  (13,3 ± 0,5 

basal vs 13,8 ± 0,6 após 

frutose). 

 

 

Legenda: 

AGS – Ácidos graxos saturados 

DM2 – Diabetes mellitus tipo 2 

ECR – Ensaio clínico randomizado 

EGP – Produção endógena de glicose 

HbA1C – Hemoglobina glicada 

HISI - Hepatic Insulin Sensitivity Index 

HOMA – Modelo de avaliação da homeostase, índice de resistência à insulina 

HR - Hazard Ratios 

IMC – índice de massa corporal 

IR – Resistência insulínica  

NHANES – National Health and Nutrition Examination Survey 

OR - Odds Ratio 

QFA – Questionário de frequência alimentar 
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