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Resumo
A dieta cetogénica carateriza-se por uma dieta rica em gordura, pobre em hidratos
de carbono e com um teor adequado de proteínas, vitaminas e minerais. Com
recurso a este tipo de dieta, são produzidos corpos cetónicos que são utilizados
pelo corpo como principal fonte de energia, através da lipólise e β-oxidação.
A insulina é uma hormona capaz de controlar os níveis de glicose no sangue e
alterações na sua expressão podem levar a um estado de resistência à insulina e,
a longo prazo, progredir para o desenvolvimento de diabetes mellitus.
A dieta cetogénica tem sido investigada no sentido de controlar os níveis de glicose
no sangue e, desta forma, normalizar a sensibilidade à insulina. Nas
recomendações atuais não existe um padrão alimentar único para indivíduos
diabéticos. No entanto, têm sido utilizadas dietas com baixos teores em gordura de
forma a promover a perda de peso nos indivíduos e, assim, melhorar a sensibilidade
à insulina. Atualmente, existe uma grande controvérsia no recurso a uma dieta
cetogénica ou a dietas restritas em hidratos de carbono como possíveis
terapêuticas alimentares no controlo glicémico. A literatura mais recente afirma que
os corpos cetónicos exibem um efeito anticancerígeno. A IL-6, que colabora na
proliferação das células tumorais, aumenta a secreção de glicocorticóides e estes
estão associados à resistência à insulina.
A dieta cetogénica tem um grande potencial clínico, mas tendo em conta as
limitações existentes na literatura, é necessáro uma atualização da evidência de
forma a concetualizar a melhor abordagem para a melhoria da sensibilidade à
insulina.
Palavras-chave: Dieta Cetogénica; Resistência à Insulina; Cetose; Diabetes
Mellitus
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Abstract
The ketogenic diet is characterized by a diet rich in fat, low in carbohydrates and
with an adequate content of proteins, vitamins and minerals. With this type of diet,
ketones bodies are produced and they are used by the body as the main source of
energy, through lipolysis and β-oxidation. Insulin is a hormone that controls blood
glucose levels and changes in its expression can lead to a state of insulin resistance
and, in the long term, progress towards the development of diabetes mellitus.
The ketogenic diet has been investigated to control blood glucose levels and thus
normalise insulin sensitivity. In the current recommendations there is no single
dietary pattern for diabetic individuals. However, low-fat diets have been used to
promote weight loss in individuals and thus improve insulin sensitivity.
Nowadays, there is a big controversy between the use of a ketogenic diet or
restricted diets in carbohydrates as possible dietary therapies in glycaemic control.
The latest literature states that ketone bodies exhibit an anticancer effect. IL-6,
which collaborates in tumor cell proliferation, increases glucocorticoid secretion and
these are associated with insulin resistance.
The ketogenic diet has great clinical potential, but given the limitations in the
literature, an update of the evidence is necessary in order to conceptualize the best
approach for improving insulin sensitivity.

Palavras-chave: Ketogenic Diet; Ketosis; Insulin Resistance; Diabetes Mellitus
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DM – Diabetes Mellitus
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TA – Tecido Adiposo
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Introdução
Na década de 1920, verificou-se que uma dieta composta principalmente por
gorduras e baixo teor de hidratos de carbono (HC), como é o caso das dietas
cetogénicas (DC), poderia abordar problemas específicos de saúde e, assim,
melhorar a qualidade de vida dos doentes. As DC atuam através de uma
combinação de mecanismos que estão ligados à restrição de glicose, aos efeitos
dos corpos cetónicos (CC) e às interações com recetores, canais e enzimas
metabólicas(1). Embora os mecanismos subjacentes aos efeitos dos CC ainda não
tenham sido completamente elucidados, estudos realizados mostram evidência de
que uma DC tem efeitos neuroprotetores, podendo ser eficaz nas doenças de
Alzheimer, Parkinson, autismo, traumatismo crânio encefálico e sugerem ter
também alguma utilidade na perda de peso, no cancro e na diabetes mellitus (DM)(24).

A resistência à insulina (RI) é definida como uma alteração fisiopatológica onde as
células alvo têm uma resposta insuficiente aos níveis normais de insulina circulante.
Esta denominação abrange toda a ação da insulina: crescimento, metabolismo dos
HC, lípidos e proteínas e expressão genética. O distúrbio é caraterizado por uma
ação reduzida da insulina, apesar do aumento das concentrações desta hiperinsulinemia(5). A prevalência de RI está a aumentar, particularmente em países
em desenvolvimento e em populações mais jovens, com estimativas de prevalência
de 20% a 40%, sendo evidente a influência do estilo de vida e fatores ambientais(6).
As anomalias moleculares associadas à RI induzida pela obesidade nos tecidos
(isto é, no músculo esquelético, tecido adiposo e fígado) têm sido extensivamente
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investigadas e, atualmente, encontram-se bem estabelecidas. O tecido adiposo
(TA) é crucial na regulação da sensibilidade à insulina e risco de DM devido à sua
capacidade de armazenamento dos lípidos e funções endócrinas. O aumento da
quantidade lipídica na dieta desempenha um papel importante e pode aumentar a
RI através da ativação de várias vias de sinalização(7).
Mais recentemente, tem existido um interesse renovado no impacto das DC no
tratamento da RI(8). No entanto, esta continua a ser uma dieta controversa entre os
profissionais de saúde devido à elevada restrição de HC. O controlo dos níveis de
glicose no sangue estão diretamente relacionados com a quantidade de HC
provenientes da dieta(8). Ainda assim, existem relatos conflituantes sobre o seu
efeito na sensibilidade hepática à insulina(9).
O presente trabalho tem como objetivo concetualizar a evidência científica já
existente e perceber de que forma investigações futuras poderão contribuir para
sustentar a utilização deste tipo de terapêutica alimentar/nutricional para normalizar
a sensibilidade à insulina.

Metodologia
Para a pesquisa de base desta revisão temática foram usadas as bases de dados
Pubmed, Scopus e Google Académico e utilizados os termos de pesquisa
“Ketogenic diet”, “Insulin resistance”, "Ketogenic diet AND insulin resistance” e
“Ketogenic diet AND Insulin Sensitivity”.
Na seleção inicial dos artigos procedeu-se à leitura do título e resumo destes e,
após a leitura dos textos integrais, apenas foram selecionados os artigos relevantes
para o tema. Para além disso, foram também utilizadas algumas das referências
bibliográficas dos artigos previamente selecionados.
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Para a realização da referenciação bibliográfica recorreu-se à ferramenta EndNote
X8, sob o modelo FCNAUP_2010.

Caraterização da Dieta Cetogénica
Atualmente, existem cada vez mais evidências de que os CC, derivados da
oxidação de ácidos gordos (AG) e geralmente produzidos em estados de jejum
prolongado ou em dietas ricas em gordura, têm amplos efeitos positivos(10). Um
exemplo deste tipo de dietas é a DC, caraterizada por uma dieta com elevado teor
de gordura (>60% do valor energético total), restrita em HC (aproximadamente
50g/dia ou 10% do valor energético total) e com um teor adequado de proteínas,
vitaminas e minerais.
Este tipo de dietas tem como objetivo a produção de CC, obrigando o corpo humano
a utilizar a gordura como principal fonte de energia, através da lipólise e β-oxidação
dos AG a nível hepático, proporcionando um aumento dos níveis de corpos
cetónicos no sangue - uma condição metabólica denominada “cetose fisiológica”(1012).

O cálculo deste tipo de dieta é realizado de forma individualizada, tendo em conta
as necessidades energéticas de cada indivíduo (13). Neste padrão alimentar são
incluídas grandes quantidades de gordura, alimentos ricos em proteína de alto valor
biológico e baixas quantidades de vegetais e frutas. Os alimentos mais utilizados
na dieta são as natas, a manteiga, óleos, maionese, carnes e peixes gordos(14). Os
grandes fornecedores de vitaminas e minerais, como a fruta, os hortícolas, os
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cereais, bem como os alimentos ricos em cálcio, são exemplos de alimentos com
menor representação nesta dieta.
Antes de iniciar a DC é crucial a avaliação do indivíduo para excluir a presença de
qualquer patologia em que seja contraindicado este tratamento. Já que a principal
fonte de energia provém dos lípidos, o indivíduo não poderá ter qualquer patologia
relacionada com o transporte ou oxidação dos AG(11).
Este tipo de dieta é complexa e difícil de seguir, sendo também importante a
formação e motivação da família/cuidadores de forma a evitar possíveis efeitos
secundários e assegurar o seu sucesso(15).

Tipos de Dieta Cetogénica
Existem diferentes tipos de DC descritos na literatura com o objetivo de aumentar
a diversificação, a palatabilidade, o cumprimento e diminuir os seus efeitos
secundários, possibilitando a sua administração a um maior número de
indivíduos(16).
Tradicionalmente, na Dieta Cetogénica Clássica (DCC), 90% das necessidades
energéticas diárias provém da gordura, garantindo, assim, que a obtenção de
energia é feita a partir do metabolismo dos lípidos, maioritariamente triglicerídeos
de cadeia longa (TCL), enquanto que os restantes 10% provém dos HC e
proteínas(10, 17). A DCC é calculada através de uma relação/rácio entre a quantidade
de gordura, em gramas, e as quantidades de proteínas e HC fornecidas em
conjunto, também em gramas. Esta relação cetogénica poderá ser de 3:1 ou 4:1, o
que significa que por cada 3 ou 4 gramas de gordura, se oferece 1 grama de
proteínas e HC, conjuntamente(18). No entanto, o rácio poderá modificar-se em
função da capacidade cetogénica do doente.
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Uma alternativa similar à DCC, é a DC com Triglicerídeos de Cadeia Média (DCTCM), proposta em 1971 por Huttenlocher(19). O tipo de gordura oferecida é
diferente, parte como óleos TCM para fornecer cerca de metade das calorias. Dado
que os TCM são metabolizados mais rapidamente que os TCL, presentes na DCC,
consegue-se obter uma boa cetose de forma mais rápida o que permite utilizar
rácios mais baixos – 1,2:1(10, 19, 20). Deste modo, podem ser consumidos uma maior
proporção de HC e proteínas, possibilitando uma dieta mais liberal, saborosa e com
maior variabilidade nas escolhas alimentares(17, 21, 22). Embora, inicialmente, tenha
sido igualmente eficaz como a DCC, o uso desta variante diminuiu devido aos
frequentes efeitos colaterais gastrointestinais, nomeadamente, cólicas, diarreia e
vómitos. Assim, foi proposto combinar este tipo de dieta com a DCC, obtendo uma
melhor aceitação com uma eficácia similar – “Dieta de TCM combinada”(21).
Menos restritivas que as anteriores são a Dieta de Atkins Modificada (DAM) e a
Dieta de Baixo Índice Glicémico. A DAM pode ser iniciada em casa, sem jejum,
restrição calórica e hídrica. Neste caso, há uma liberalização das proteínas e lípidos
pelo que os hidratos de carbono são restritos a 20-30g/dia, com aumentos
progressivos de acordo com a tolerância(23, 24). Por último, a Dieta de Baixo Índice
Glicémico é a alternativa mais recente e liberal mas que restringe a ingestão de HC
a alimentos com um índice glicémico inferior a 50, de forma a manter os níveis
glicémicos estáveis, preferindo os alimentos com alto teor em fibra(10, 24, 25).
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Tabela 1 – Distribuição dos macronutrientes dos diferentes tipos de dieta cetogénica.

Fisiologia da cetose
Quando, através da dieta, há disponibilidade de grandes quantidades de HC, a
principal via utilizada como fonte de energia para o organismo é a glicogenólise.
Esta via envolve a quebra das reservas de glicogénio no músculo e no fígado.
Também a gliconeogénese, caraterizada pela produção de glicose a partir de
compostos não-glicídicos - por exemplo, lactato, glicerol e aminoácidos - é
frequentemente

utilizada,

especialmente

em

situações

que

envolvem

o

exercício(26).
Aquando de uma DC, são estimulados os efeitos metabólicos do jejum prolongado,
forçando o corpo a utilizar a gordura como fonte de energia (4, 27). Em tempos de
jejum prolongado, mesmo enquanto estamos a dormir, os níveis de CC no sangue
aumentam(26). Em humanos, os CC - acetoacetato, β-hidroxibutirato (BHB) e
acetona - estão envolvidos na regulação de várias vias metabólicas importantes
como a β-oxidação dos AG, a gliconeogénese, o ciclo de Krebs e a lipogénese de
novo(27, 28).
Após alguns dias de uma DC as reservas de glicose tornam-se insuficientes (isto
é, há uma forte redução do glicogénio armazenado no fígado e musculo
esquelético) para proporcionar energia ao organismo levando à produção de CC
pelo fígado - cetogénese(29). Este processo ocorre principalmente na matriz
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mitocondrial do fígado em taxas que são proporcionais à oxidação total de gordura.
Os AG sofrem β-oxidação, garantindo grandes quantidades de acetil-CoA que
entram no ciclo de Krebs, enquanto que o restante é convertido em CC(30, 31). Os
metabolitos formados podem ser transportados para os tecidos extra-hepáticos
onde são utilizados para gerar adenosina trifosfato (ATP)(28).
A maioria dos órgãos e tecidos consegue utilizar os CC como uma fonte alternativa
de energia: o cérebro, que ao contrário de outros órgãos do corpo, necessita de um
requisito mínimo de glicose e quando estes níveis estão comprometidos utiliza os
CC; o coração, que normalmente recorre aos AG para obter energia, mas também
pode utilizar os CC; o fígado, apesar de ser o principal local que os produz, não é
capaz de os usar uma vez que não possui a enzima necessária - beta-cetoacil-CoA
transferase(26).
Em indivíduos que se encontram a fazer uma DC, o ideal da monitorização do
cumprimento do regime dietético implica testes urinários ou sanguíneos para avaliar
o grau de cetose.

Principais ações da insulina
A insulina é uma hormona produzida no pâncreas que favorece a captação de
glicose - todas as células, com exceção do sistema nervoso central e dos glóbulos
vermelhos, são dependentes da insulina para a sua captação - e atua como
resposta à presença desta no organismo, tendo como principal função transportála da corrente sanguínea para as células onde, posteriormente, é convertida em
energia.

8
No entanto, a insulina é muito mais do que uma simples hormona que controla a
glicose. Quando há elevação da glicemia e consequentemente da insulinemia, não
é necessário obter glicose a partir de glicogénio, aminoácidos ou outros substratos
sendo a insulina responsável por inibir a neoglicogénese e a glicogenólise. Para
além de ser considerada uma hormona anabolizante que permite o anabolismo
proteico, ou pelo menos impede o seu catabolismo, também intervém na
lipogénese, na medida em que a gordura só é depositada na presença desta
hormona.
Aquando de um estado de RI, há uma diminuição da expressão dos recetores de
insulina à superfície celular, desencadeando alterações na via de transdução de
sinal (nomeadamente ao nível insulina-recetor). As alterações provocadas no
transporte de glicose e síntese de glicogénio levam a uma produção aumentada de
insulina pelas células β - mecanismo compensatório. Numa fase inicial, os níveis
de insulina no sangue aumentam – hiperinsulinemia – e, a longo prazo, as células
perdem a capacidade de continuar a segregar insulina, desencadeando um
aumento nos níveis de glicose plasmática – hiperglicemia. Enquanto, inicialmente,
o aumento da função das células β e da hiperinsulinemia tentam compensar os
processos desregulados, a glicolipotoxicidade assim como os fatores genéticos,
levam à insuficiência de células β e à progressão para DM2(32, 33).
O uso de índices de sensibilidade à insulina, como a avaliação do modelo
homeostático para índices de resistência à insulina (HOMA-IR) são a melhor forma
de conclusão sobre a sensibilidade à insulina(29).
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Obesidade e RI
A DM2, responsável por cerca de 90% de todos os casos de diabetes, é
caraterizada pela diminuição da homeostasia de glicose com RI e disfunção das
células β pancreáticas. As recomendações atuais aconselham valores de
Hemoglobina A1C (HbA1C) <7% nos indivíduos diabéticos(34).
Esta patologia é cada vez mais diagnosticada em crianças e adolescentes devido
ao aumento dos níveis de obesidade, inatividade física e má alimentação. Se a
hiperglicemia não for controlada a longo prazo pode causar danos em vários órgãos
do corpo, levando ao desenvolvimento de complicações de saúde como doença
cardiovascular, neuropatia, nefropatia e doença ocular, por exemplo retinopatia e
cegueira(35). Atualmente, também se sabe que existe uma correlação entre o Índice
de Massa Corporal (IMC) e a DM já que, a prevalência de diabetes em indivíduos
obesos (IMC>30) é quatro vezes superior comparativamente a indivíduos
normoponderais (IMC<25)(36).
O desequilíbrio energético, promovido pelo ambiente tóxico atual das sociedades,
resulta numa acumulação de lípidos no fígado e no músculo esquelético, impedindo
a ação da insulina no músculo e leva à diminuição da síntese hepática de
glicogénio. A RI muscular precede a RI no fígado e desvia a glicose ingerida para
este órgão, resultando num aumento da lipogénese e hiperlipidemia hepáticas. A
disfunção subsequente dos adipócitos promove a infiltração de macrófagos e
aumenta a lipólise, prejudicando ainda mais o metabolismo dos lípidos de várias
maneiras. O aumento do fluxo de AG livres promove a esterificação destes e a
síntese

de

triglicerídeos

hepáticos,

exacerbando

a

RI

hepática

e

a

hipertrigliceridemia(29, 33, 37). Além disso, o TA de indivíduos resistentes à insulina
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apresenta menor expressão de proteínas envolvidas na função mitocondrial, o que
pode alterar a função mitocondrial dos adipócitos e a sensibilidade à insulina,
devido ao aumento da libertação de metabolitos lipídicos e lactato, que mostram
induzir a gliconeogénese e prejudicar a captação de glicose no músculo. A atividade
lipolítica e a sensibilidade à insulina são diferentes nos diferentes compartimentos
do TA humano. O TA visceral apresenta maior atividade lipolítica e menor
sensibilidade à insulina do que o TA subcutâneo, contribuindo para um maior
aumento da libertação de glicerol e AG no fígado(38).
Tanto a alimentação saudável como a atividade física têm efeitos benéficos sobre
a ação da insulina e no controlo glicémico. A perda de peso é frequentemente
oferecida como formula terapêutica para melhorar alguns componentes da
síndrome metabólica como, por exemplo, a RI(29,

39).

É do conhecimento da

Organização Mundial de Saúde (OMS) e da International Diabetes Federation que,
atualmente, não existem recomendações alimentares únicas para indivíduos com
DM, no entanto, as diretrizes estabelecidas são consistentes na utilização de uma
dieta tradicional de 45-65% do valor energético total ser proveniente de HC ricos
em fibras, 20–35% de gordura e 15–25% de proteína(40, 41).
Num estudo de Tay et al., 2015, foram comparadas dietas hipocalóricas, em
indivíduos obesos e com atividade física regular. As duas dietas, com diferentes
distribuições de macronutrientes (58% gordura vs. 30% gordura – “LC” e “HC”,
respetivamente), levaram à perda de peso e redução da HbA1C de forma
semelhante nos dois grupos. Este estudo sugeriu que o défice calórico,
independentemente da composição de macronutrientes, é o principal determinante
da perda de peso e controlo glicémico(42).
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Cada vez mais evidências afirmam que uma DC consegue alcançar maiores
reduções no peso corporal de indivíduos com excesso de peso, comparativamente
a uma dieta tradicional com baixas percentagens de gordura(43,

44).

Em

concordância, também um estudo recente de Saslow et al., 2017, comparou duas
intervenções dietéticas em indivíduos com excesso de peso e DM. No grupo de
intervenção - “DC ad libitum” com ingestão 20-30g de HC para produzir cetose nos
indivíduos e com posterior avaliação do acetoacetato urinário – houve uma maior
perda de peso corporal em relação ao grupo controlo - “dieta tradicional”. Foi
também observada uma maior redução na HbA1C na “DC ad libitum”. Este estudo
comprovou, assim, a eficácia de uma DC na perda de peso e melhoria da
sensibilidade à insulina, comparativamente a uma dieta tradicional(45). Num estudo
de 2019, Rallis S. et al. afirmaram que as gorduras provenientes de uma DC
parecem desempenhar um papel na estabilidade do humor e os CC produzidos
suprimem o apetite, o que também pode ajudar a melhorar a satisfação dos
indivíduos relativamente à dieta(46). Neste estudo, foi ainda sublinhada a pertinência
de incitar a sessões de educação alimentar tal como incluir estratégias de adesão
comportamental de forma a incentivar a adesão ao padrão alimentar preconizado
numa DC.
No entanto, uma meta-análise de Hall KD. et al., 2016, com 32 estudos descobriu
que o gasto energético e a perda de peso corporal nos indivíduos eram maiores
com dietas com pouca gordura em comparação com DC(47). Qualquer dieta que
resulta em perda de peso é capaz disso devido à diminuição da ingestão
energética.
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Dietas restritas em HC vs. DC no controlo glicémico
Nos últimos tempos as dietas restritas em HC e DC tornaram-se populares por
levarem à perda de peso. No entanto, existe uma clara evidência de que é
necessário ter cuidado, especialmente quando são seguidas por largos períodos,
por indivíduos jovens ou com determinadas patologias. Não existe uma fronteira
clara entre as dietas com baixo teor de HC e as DC, de tal forma que a DC é descrita
como um subtipo deste grupo de dietas. O termo “restrito em HC” inclui uma
heterogeneidade de regimes nutricionais. Muitos estudos clínicos não fornecem
informações sobre o conteúdo em HC e, por esse motivo, é difícil comparar os
resultados(48).
Tendo em conta o impacto dos HC nos níveis de glicose e insulina no estado pósprandial existem algumas pesquisas sobre a eficácia das dietas restritas em HC no
controlo da glicemia(49, 50). É de salientar que uma dieta com total restrição de HC
não será totalmente responsável pelo controlo dos valores de glicemia. No entanto,
uma dieta com baixo teor de HC proporciona menores quantidades de insulina e a
redução da libertação desta hormona pode favorecer a perda de peso(51).
Apesar disso, há cada vez mais evidências que sugerem que uma DC também
pode ser uma estratégia para melhorar o controlo glicémico (46). A maioria das
pessoas com DM2 têm excesso de peso e este tipo de dieta é rica em gordura, o
que pode parecer contraditório, pelo que o principal objetivo da dieta é utilizar a
gordura como principal fonte de energia e não os HC(8).
As DC, na maioria das vezes, pressupõem uma perda de peso devido à redução
do total de energia ingerida com um aumento da lipólise, além da redução drástica
de HC, baseando-se na inibição mediada pela insulina. Deste modo, deve-se ter
em conta o efeito da perda de peso dos indivíduos no momento da avaliação da
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eficácia de dietas com restrição de HC ou DC na sensibilidade à insulina(40). Numa
revisão de Emadian A. et al., 2015, foram apenas incluídos estudos sem diferenças
significativas de perda de peso entre os grupos. Os resultados demonstram que
não existem benefícios das dietas com restrição de HC na diminuição da HbA1C,
em relação a outras intervenções dietéticas(52). Numa meta-análise de Sainsbury E.
et al., 2018, foi afirmado que, apesar de dietas com restrição de HC produzirem
maiores reduções de HbA1C aos 3 e 6 meses, não apresentaram diferenças
significativas aos 12 e 24 meses(40). Em concordância, num artigo recente de julho
de 2019, foram comparados dois estudos, a curto e longo-prazo, em indivíduos
diabéticos a fazer uma DC e a melhoria do seu controle glicémico(53). O estudo
realizado a curto prazo (<1ano) mostrou uma redução de 1,3% na HbA1C. Apesar
disso, os resultados devem ser cuidadosamente interpretados uma vez que o grupo
em DC recebeu apoio e aconselhamento comportamental, enquanto que o grupo
controlo não(54). Pelo contrário, o estudo realizado a longo prazo (>1 ano) comparou
a DC com dietas com baixo teor de gordura na perda de peso e não relatou
quaisquer diferenças no controle glicémico(43).
DC e Cancro: Resistência à insulina
A utilização predominante de glicose anaeróbica pelas células cancerígenas,
poderá ser visto como um possível caminho metabólico a ser atingido para o
tratamento do cancro(10). Como tal, o conceito de uma DC emergiu como uma
terapia metabólica(55).
As células tumorais apresentam uma diminuição na captação de glicose e aumento
da IL-6, uma interleucina pró inflamatória, que colabora na proliferação celular,
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diferenciação

e

apoptose

das

células

tumorais,

contribuindo

para

o

desenvolvimento dos tumores(56). A IL-6 também diminui a resposta cetogénica,
levando ao stress metabólico e à secreção acentuada de glicocorticóides. Estes
últimos promovem a gliconeogénese hepática, ao passo que, no músculo
esquelético e no tecido adiposo, diminuem a captação e utilização de glicose ao
antagonizar a resposta insulínica. Além disso, os glicocorticóides modulam a função
das células α e β pancreáticas para regular a secreção de glicagina e insulina, as
duas hormonas que desempenham um papel preponderante na regulação dos
níveis de glicose no sangue. Portanto, o excesso de exposição a glicocorticóides
causa hiperglicemia e resistência à insulina(57).
Alterações metabólicas como resistência à insulina, disfunção da via glicolítica e
gliconeogénese suportam o crescimento tumoral e posterior desenvolvimento da
caquexia podem ser melhoradas com o aumento da cetonemia. A literatura afirma
que os CC para além de exibirem um efeito anticancerígeno, também têm um efeito
anti caquexia(58). O aumento destes, através da implementação de uma DC, diminui
o crescimento do tumor e inibe a degradação dos adipócitos controlando também
a perda de peso em indivíduos com esta patologia. Ao alterar a fonte de energia,
os tecidos são obrigados a realizar um metabolismo lipídico com enzimas
mitocondriais que as células tumorais geralmente não possuem.

Análise crítica e Conclusões
O uso de testes sanguíneos e urinários para avaliar o grau de cetose dos indivíduos
tal como a utilização de índices de sensibilidade à insulina, por exemplo, o HOMAIR, nem sempre foram utilizados nos estudos abordados.
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Há evidências de que deve ser dado um foco à qualidade e fonte dos HC como
determinantes, ao invés da quantidade destes macronutrientes. Uma série de
revisões e meta-análises, apoiadas pela OMS, objetivaram investigar futuramente
a relação entre a qualidade dos HC (e não a ingestão total) e a incidência de
doenças crónicas não transmissíveis. As recomendações atuais não fazem
referência a um padrão alimentar único para indivíduos diabéticos, sugerindo que
a distribuição dos macronutrientes e o planeamento das refeições devem ser
baseadas numa avaliação individualizada dos indivíduos e fatores metabólicos. Na
maioria dos estudos são usadas dietas restritas em HC como um tratamento que
promove a perda de peso e reverte as caraterísticas da RI e DM. No entanto, grande
parte dos trabalhos que apoiam esta perspetiva envolvem intervenções alimentares
ad libitum, hipocalóricas e/ou auto reportadas pelos participantes, o que limita a sua
compreensão sobre a importância da perda de peso vs. restrição de HC como o
elemento central do controlo da RI.
Na literatura tem-se verificado resultados mistos, relativamente à perda de peso e
a melhoria da sensibilidade à insulina, em dietas com diferentes distribuições de
macronutrientes e sem restrição calórica. Numa condição em que a ingestão
energética é mantida constante, o peso corporal não é afetado por mudanças na
quantidade ou no tipo de macronutrientes da dieta. Deste modo, à luz das
limitações da literatura, comparando dietas ricas e pobres em HC, é necessária
uma atualização da evidência de forma a determinar a melhor abordagem no
controlo da DM.
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