
Catabolismo de Aminoácidos 
Durante o Exercício Físico e 

Principais Vias de Degradação 
 

Prof. Dr. Tiago R. Figueira 
Bioquímica do Exercício- 2019 

EEFERP/USP 



Índice 

1.Introdução e Visão Geral 
1.Reações de Transaminação 
2.Reações de Deaminação 

 
2.Resposta da oxidação de aminoácidos ao 

exercício físico 
• Principais vias de degradação 

 
3.Excreção do Nitrogênio (ciclo da Uréia) 

 
 



Contribuição relativa do catabolismo de 
aminoácidos (AAs) durante o exercício 



Seis AAs são oxidados pelo músculo 
esquelético 

•BCAAs 
•Valina 
•Isoleucina 
•Leucina 
 

•Aspartato 
•Asparagina 
•Glutamato 

Somente músculo 
esquelético oxida os BCAAs 



Oxidação de AAs é maior durante o 
exercício em comparação ao repouso 

*a leucina é frequentemente utilizada como indicador da oxidação de AA 

↑3,5x 



Ingestão de carboidrato atenua a 
oxidação de leucina durante o exercício 



Oxidação de leucina aumenta em 
função da intensidade de esforço 



Outros aminoácidos liberados de proteínas 
musculares podem ser indiretamente oxidados 



Compreensão do catabolismo dos 
aminoácidos envolve: 

•Metabolismo dos esqueletos de carbono dos 
aminoácidos 

•oxidação pelo ciclo de Krebs 

•Metabolismo e excreção do nitrogênio derivado dos 
aminoácidos 

•ciclo da uréia (descoberto por Krebs em 1932) 



Catabolismo dos aminoácidos: a 
liberação do esqueleto de carbono 

•Alanina 
• Leucina  
• Isoleucina 
• Valina 
•Aspartato 
•Triptofano 

 
 

 
•Ornitina 
•Arginina 
•Asparagina 
•Tirosina 
•Fenilalanina 

 

•Glutamato 
•Glutamina 
•Treonina 
•Lisina 
•Serina 

•Histidina 
•Glicina 
•Metionina 
•Prolina 
 

Transaminam: doam seu grupo 
amino ao α-cetoglutarato, 
formando glutamato e o 
cetoácido correspondente 

Deaminam: liberam o 
grupo amino como íons 
amônio (NH4

+) 



Transaminação: a maioria dos aminoácidos doa seu grupo 
amino ao α-cetoglutarato, formando o glutamato 

Pode envolver uma única reação ou 
uma sequências de passos   

Glutamato 

Ocorre majoritariamente na 
mitocôndria, mas também 

no citosol. 

(representação geral) 

•Alanina 
• Leucina  
• Isoleucina 
• Valina 
•Aspartato 
•Triptofano 
•Ornitina 
•Arginina 
•Asparagina 
•Tirosina 
•Fenilalanina 



Vias catabólicas envolvidas na 
oxidação de AAs 

Vejamos o exemplo do catabolismo de: 
 

•Glutamina e Glutamato 
•BCAAs 
•Fenilalanina 





Deaminação da Glutamina e 
Glutamato 

Glutamate 
dehydrogenase 

(somente no fígado) 



Os íons amônio gerados na deaminação 
dos aminoácidos serão substratos para a 

formação de ureia 

NH4
+ Eliminação 

na urina 



Veremos o exemplo do catabolismo de: 
 
•Glutamina e Glutamato 
•BCAAs (valina, isoleucina e leucina) 
•Fenilalanina 





Degradação dos BCAAs no Músculo Esquelético 

Acetoacetil-CoA 
 



Veremos o exemplo do catabolismo de: 
 
•Glutamina e Glutamato 
•BCAAs (valina, isoleucina e leucina) 
•Fenilalanina 





Fenilalanina  → Fumarato + Aceto Acetil-CoA (N é transferido ao α–Kg)  
7 reações (3 em destaque)  

Transaminação e catabolismo da Fenilalanina 

Fenilcetonúria 
(8:100,000 

nascimento)  (teste 
do pezinho) 
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