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Objetivo 

Compreender em nível molecular os processos 

através dos quais o organismo obtém energia a 

partir dos lipídios (ácidos graxos e triglicérides) 



Estes estudos subsidiarão o entendimento de 
questões como: 

É possível “queimar” gordura localizada? 

Qual é a melhore intensidade de exercício para 

“queimar gordura”? 

A partir de qual duração de exercício inicia-se a 

oxidação de gordura? 

O suplemento L-carnitina serve para que? Funciona? 

O que vem a ser dieta cetogênica? 



Sumário 

1. Introdução 

2. O transporte de lipídios pela circulação sanguínea 

(lipoproteínas, HDL, LDL, etc) 

 

3. O recrutamento de lipídios no Tecido Adipose (Lipólise) 

4. Captação do FFA da circulação pelo músculo esquelético 

5. Lipólise intracelular no músculo esquelético 

6. Ativação do FFA  e transporte para a mitocôndria 

7. Oxidação do FFA na matriz mitocondrial 

8. Corpos cetônicos 

 



Lipídios como fonte de energia 

Os lipídios (especialmente os triglicérides) constituem uma 
fonte de energia que é mais utilizada quando o estoque de 
carboidrato se torna limitado no organismo 
 

As reservas, na forma de triglicérides, são recrutadas 
no(a): 

•Jejum 
•Privação de carboidratos 
•Exercício físico prolongado 
•Não ativação* do metabolismo de CHO 

 



A energia derivada de lipídios é 
abundante no organismo 

Mais que 90% do total de energia metabólica 
mobilizável no organismo deriva dos triglicérides 

Os triglicérides são majoritariamente armazenados no 
citosol de adipócitos (como gotícula de gordura) 

•Tecido adiposo subcutâneo e visceral 

•Adipócitos entremeados em outros tecidos 

•No citosol de outras células (ex. músculo – iMTG) 

Densamente energético: 9 vs. 4 kCal/g 



Relembrando a estrutura dos 
triglicérides (TG) 

•Três ácidos graxos ligados (esterificados) a um glicerol 



TG são armazenados no citoplasma das 
células, formando gotícula de lipídio 

Van Loon et al. Pfluger Arch – 
Eur J Physiol, 451, 2006 

3 µm 

Giordano et al. European Journal of 
Endocrinology 170, 2014. 170, R 

Adipócito Branco 

Miócito 



O Conteúdo de iMTG é maior em 
atletas e em obesos/diabéticos tipo II 
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Lipídios no Plasma Sanguíneo 

Triglicérides: 0,7 - 1,7 mM 

Colesterol: 2,0  -  5,0 mM 

Ácido graxos livres: 0,07 - 0,9 mM 



A Albumina carreia FFA no plasma  



Triglicérides e Colesterol são Transportados 
por Lipoproteínas no Plasma 



Há 5 Diferentes Lipoproteínas 



Densidade vs. Composição das Lipoproteínas 



Composição das lipoproteínas: quilomícron  
e VLDL carreiam triglicérides 

Apolipoproteínas regulam o metabolismo da lipoproteína 



As funções das 4 principais lipoproteínas 
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