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EFEITOS DO METILGLIOXAL NA DISFUNÇÃO
ENDOTELIAL ASSOCIADA À DIABETES TIPO 2

Sena CM, Moedas AR, Nunes E, Matafome P, Seiça R

O metilglioxal (MG) é um metabolito da glucose, extremamente reactivo,
que provoca a glicação de proteínas e conduz ao aumento na produção de
produtos finais de glicação avançada (AGEs). O MG pode modificar aminoá-
cidos como a lisina e a arginina e alterações na sua concentração têm sido
associadas à fisiopatologia da diabetes tipo 2 e das suas complicações vas-
culares.
Este estudo teve com principal objectivo investigar o efeito da administra-
ção prolongada de MG nos parâmetros de stresse oxidativo e nas lesões
vasculares num modelo animal de diabetes tipo 2 não obesa, os ratos Goto-
kakizaki (GK).
Os ratos foram divididos em 3 grupos: [ratos Wistar não diabéticos (W),
ratos GK diabéticos (GK controlo) e ratos GK tratados com MG
(GK+MG)]. O metabolismo da glicose e dos lípidos, a função endotelial, a
excreção de albumina na urina, a formação de AGEs e os biomarcadores
sistémicos de stresse oxidativo foram avaliados.
O tratamento com MG aumentou a excreção de albumina na urina, agravou
a hiperglicemia do jejum e a disfunção endotelial e induziu a formação de
AGEs. Observou-se também um aumento na formação de compostos car-
bonilo no plasma: Não ocorreu qualquer alteração no perfil lipídico e nos
níveis de 8-hidroxi-2’-desoxiguanosina na urina.
Concluímos que, a exposição prolongada ao aumento dos níveis de MG
está associada ao agravamento da função endotelial e da microalbuminuria
e ao aumento na produção de AGEs na diabetes de tipo 2.
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AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR,APÓS
ENSINO DE CONTAGEM DE HIDRATOS DE
CARBONO, EM DIABÉTICOS TIPO 1

Ferreira M,Albuquerque I, Pedrosa C, Guimarães J, Simões-Pereira C

Introdução: A contagem de hidratos de carbono é um método de educa-
ção alimentar utilizado em diabéticos tipo 1 com o objectivo de optimizar
o controlo glicémico em função da menor variabilidade das glicemias pós-
prandiais, proporcionando maior flexibilidade nas escolhas alimentares.
Objectivos: Avaliar a ingestão alimentar de diabéticos tipo 1, inseridos em
sessões de ensino de contagem de hidratos de carbono. Quantificar o con-
sumo de amidos, açúcares e fibra.
Material e Métodos: A população em estudo é constituída por 27 indiví-
duos, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 11 e os 21
anos. Subdividiu-se a amostra inicial em 3 grupos de acordo com a faixa
etária: Grupo 1 (11-14 anos; n=9), Grupo 2 (15-17 anos; n=12), Grupo 3
(18-21 anos; n=6). Foi elaborada uma lista de equivalentes, correspondendo
cada porção a 15 gramas de hidratos de carbono. Procedeu-se à avaliação
da ingestão alimentar mediante preenchimento de diário alimentar de 3
dias, e posterior conversão em nutrientes recorrendo ao programa
Microdiet Plus 1.1 2000®. O tratamento estatístico foi realizado no progra-
ma Excel 2003.
Resultados: A população é composta por 14 indivíduos do sexo masculino
e 13 do sexo feminino, com idade média de 15,7±2,9 anos. De acordo com
o diário alimentar, este grupo fez 6 (mediana) refeições diárias.Verificou-se
uma ingestão energética média diária de 1867,0±397,1 Kcal. No que respei-
ta à distribuição por macronutrientes verificou-se: 105,4±23,5 g de proteí-
nas (22,6% do valor energético total); 237,7±61,5 g de hidratos de carbono
(47,6% do valor energético total); 61,6±14,2 g de lípidos (29,8% do valor
energético total). Os Grupos 2 e 3 apresentaram uma ingestão lipídica su-
perior ao recomendado. Não foi registado o consumo de qualquer “alimen-
to específico para diabéticos” nos 3 dias.Cerca de 48,1% da amostra ingeriu
açúcar e produtos açucarados. Relativamente ao tipo de hidratos de carbo-
no consumidos, 14,2±3,2% do valor energético total correspondiam a açú-
cares e 26,4±5,8% a amidos. Consumiu-se em média 10,3±4,6 g de fibras
por dia.
Conclusão: A população em estudo apresentou uma ingestão superior de
proteínas em detrimento dos hidratos de carbono. Contudo, a ingestão
destes comporta um consumo de açúcar e produtos açucarados superior
às recomendações nutricionais. Em contrapartida, o consumo de fibras
apresentou-se inferior ao preconizado.Apesar do método de contagem dar
maior relevância à quantidade do que ao tipo de hidratos de carbono con-
sumidos, a maior liberdade de escolha poderá favorecer o consumo de ali-
mentos de maior densidade energética. Assim, a educação alimentar con-
tínua é um aspecto fulcral do tratamento do diabético.
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