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Metabolismo Metabolismo 
dosdos

LipídiosLipídios

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

CONCEITOCONCEITO

Constituem a fração extrato etéreo das Constituem a fração extrato etéreo das 

rações, por não serem solúveis em água, rações, por não serem solúveis em água, 

apenas em solventes orgânicos não polares apenas em solventes orgânicos não polares 

(éter, clorofórmio, benzeno).(éter, clorofórmio, benzeno).

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Funções biológicas dos lipídios:Funções biológicas dos lipídios:

-- componentes de membranascomponentes de membranas

-- isolantes térmicosisolantes térmicos

-- reservas de energiareservas de energia

-- proteção de órgãos internos contra choquesproteção de órgãos internos contra choques

-- síntese de vitaminas e hormônios*síntese de vitaminas e hormônios*

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO (Harper, 1982)(Harper, 1982)

Lipídios SimplesLipídios Simples: Ésteres de ácidos : Ésteres de ácidos 
graxos com diversos alcoóisgraxos com diversos alcoóis

1. Gorduras 1. Gorduras -- Ésteres de ácidos Ésteres de ácidos 
graxos com o glicerolgraxos com o glicerol
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CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO (Harper, 1982)(Harper, 1982)

Lipídios CompostosLipídios Compostos: Ésteres de ácidos : Ésteres de ácidos 
graxos contendo outro grupo além do graxos contendo outro grupo além do 
álcool e do ácido graxo.álcool e do ácido graxo.

1. Fosfolipídios 1. Fosfolipídios -- contem ácido graxo e contem ácido graxo e 
glicerol, resíduo fosfórico, bases glicerol, resíduo fosfórico, bases 
nitrogenadas e outros substituintes. Ex. nitrogenadas e outros substituintes. Ex. 
glicerofosfolipídiosglicerofosfolipídios, esfingolipídios, etc., esfingolipídios, etc.

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO (Harper, 1982)(Harper, 1982)

Lipídios CompostosLipídios Compostos: Ésteres de ácidos graxos : Ésteres de ácidos graxos 
contendo outro grupo além do álcool e do contendo outro grupo além do álcool e do 
ácido graxo.ácido graxo.

CerebrosídeosCerebrosídeos ((GlicolipídiosGlicolipídios))-- contém ácido contém ácido 
graxo, carboidratos, nitrogênio, porém sem graxo, carboidratos, nitrogênio, porém sem 
ácido fosfórico.ácido fosfórico.

Outros Outros -- SulfolipídiosSulfolipídios, , aminolipídiosaminolipídios, , 
lipoproteínas, etc.lipoproteínas, etc.
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CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO (Harper, 1982)(Harper, 1982)

LipídiosLipídios DerivadosDerivados -- ÁcidosÁcidos
graxos,graxos, glicerol,glicerol, esteróides,esteróides, álcooisálcoois
nãonão glicerol,glicerol, esteróis,esteróis, aldeídosaldeídos
graxos,graxos, corposcorpos cetônicoscetônicos..
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Ácidos graxosÁcidos graxos

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Ácido esteáricoÁcido esteárico Ácido oléicoÁcido oléico

Ácidos graxosÁcidos graxos

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

SaturadoSaturado InsaturadoInsaturado

Grupo carboxilaGrupo carboxila

Cadeia Cadeia 
hidrocarbonetohidrocarboneto

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Mistura de ácidos Mistura de ácidos 
graxos insaturadosgraxos insaturados

Mistura de ácidos graxos Mistura de ácidos graxos 
saturadossaturados

Ácidos graxos saturadosÁcidos graxos saturados

Ácido láuricoÁcido láurico

CHCH33--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--
CHCH22--CHCH22--CHCH22--COOHCOOH

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Ácidos graxos insaturadosÁcidos graxos insaturados

MonoinsaturadosMonoinsaturados

Ácido Ácido palmitoleicopalmitoleico

CHCH33--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CH=CHCH=CH--CHCH22--
CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--

COOHCOOH

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
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Ácidos graxos insaturadosÁcidos graxos insaturados

PoliinsaturadosPoliinsaturados

Ácido linoléicoÁcido linoléico

CHCH33--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CH=CHCH=CH--CHCH22--
CH=CHCH=CH--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--

CHCH22--COOHCOOH

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Ácidos graxos insaturadosÁcidos graxos insaturados

PoliinsaturadosPoliinsaturados

Ácido linolênicoÁcido linolênico

CHCH33--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CH=CHCH=CH--CHCH22--
CH=CHCH=CH--CHCH22--CH=CHCH=CH--CHCH22--CHCH22--CHCH22--

CHCH22--COOHCOOH

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Ácidos graxos insaturadosÁcidos graxos insaturados

PoliinsaturadosPoliinsaturados

Ácido araquidônicoÁcido araquidônico

CHCH33--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CHCH22--CH=CHCH=CH--
CHCH22--CH=CHCH=CH--CHCH22--CH=CHCH=CH--CHCH22--
CH=CHCH=CH--CHCH22--CHCH22--CHCH22--COOHCOOH

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

TriglicerídeosTriglicerídeos

podempodem serser chamadoschamados dede
triacilgliceróistriacilgliceróis ee sãosão constituído sconstituído s porpor
trêstrês moléculasmoléculas dede ácidosácidos graxosgraxos
esterificadasesterificadas aa umauma moléculamolécula dede
glicerolglicerol..
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Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

TriglicerídeosTriglicerídeos

-- moléculas apolares (hidrofóbicas)moléculas apolares (hidrofóbicas)
gorduras animais gorduras animais �������� mistura de mistura de TAGsTAGs
que contêm mais que contêm mais ácác. graxos. graxos
saturados saturados �������� sólidas à temperatura sólidas à temperatura 
ambienteambiente
óleos vegetais óleos vegetais �������� mistura de mistura de TAGsTAGs com com 
mais mais ácác. graxos insaturados . graxos insaturados ��������
líquidos à temperatura ambientelíquidos à temperatura ambiente

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

TriglicerídeosTriglicerídeos

ÓleosÓleos

GordurasGorduras

Metabolismo Metabolismo 
dos Lipídiosdos Lipídios

TriglicerídeosTriglicerídeos

GlicerolGlicerol

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

TriglicerídeosTriglicerídeos

PodePode tambémtambém estarestar ligadosligados aa outrasoutras
substânciassubstâncias comocomo minerais,minerais,
monossacarídiosmonossacarídios ee aminoácidosaminoácidos..

Lipídios CompostosLipídios Compostos

METABOLISMOMETABOLISMO

DegradaçãoDegradação

ConsisteConsiste nasnas reaçõesreações dede ββββββββ --oxidação,oxidação,
ondeonde osos ácidosácidos graxosgraxos dede cadeiacadeia
longalonga sãosão transformadostransformados emem acetilacetil--
CoACoA,, entrandoentrando aa partirpartir daídaí nono ciclociclo
dede Krebs,Krebs, transformandotransformando--sese emem
energiaenergia ee COCO22 ++ HH2200..

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
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ββββββββ --oxidaçãooxidação

Metabolismo dos Metabolismo dos 
LipídiosLipídios

ββββββββ --oxidaçãooxidação

ββββββββ --oxidaçãooxidação

ββββ -oxidação

ββββ -oxidação

Mobilização dos Mobilização dos 
triacilgliceróistriacilgliceróis
armazenados no armazenados no 

tecidotecido
adiposoadiposo

ββββ -oxidação
ADIPÓCITOS
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METABOLISMOMETABOLISMO

SínteseSíntese

Os ácidos graxos são sintetizados Os ácidos graxos são sintetizados 
a partir de a partir de acetilacetil--CoACoA resultante resultante 
do metabolismo de carboidratos e do metabolismo de carboidratos e 
proteínas.proteínas.

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Síntese do Síntese do palmitatopalmitato

AcetilAcetil--CoACoA++ 7 7 MalonilMalonil--CoACoA
++1414 NADPH +NADPH + 1414 H+ H+ 

PalmitatoPalmitato ++ 7 CO7 CO22 ++ 88 CoACoA ++ 14 14 
NADP+ +NADP+ + 7 H7 H22OO

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

METABOLISMOMETABOLISMO

Corpos Corpos CetônicosCetônicos

Formados a partir de Formados a partir de acetilacetil--CoACoA
resultante do metabolismo de resultante do metabolismo de 
carboidratos e proteínas.carboidratos e proteínas.

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Corpos Corpos CetônicosCetônicos

Produzidos quando há níveis elevados Produzidos quando há níveis elevados 
de Ácidos Graxos no fígado. de Ácidos Graxos no fígado. 

IssoIsso aconteceacontece quandoquando aa capacidadecapacidade
oxidativaoxidativa dodo fígadofígado parapara AcetilAcetil CoACoA éé
excedidaexcedida..

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Corpos Corpos CetônicosCetônicos

CH3 C

O

CH3

Acetona

CH3 C

O

CH2 C

O

O
-

Acetoacetato

CH3 C

OH

H

CH2 C

O

O
-

3 Hidroxibutirato

Corpos Corpos CetônicosCetônicos

FunçõesFunções::

--ImportanteImportante fontefonte dede energiaenergia parapara
tecidostecidos periféricosperiféricos;;

--SãoSão solúveissolúveis emem soluçãosolução aquosaaquosa (Não(Não
precisamprecisam dede transportadorestransportadores nono
sangue)sangue);;

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
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Corpos Corpos CetônicosCetônicos

FunçõesFunções::

--UsadosUsados nosnos tecidostecidos extraextra--hepáticoshepáticos
(inclusive(inclusive cérebro)cérebro);;

--EmEm jejumjejum prolongado,prolongado, 7575%% dasdas
necessidadesnecessidades energéticasenergéticas dodo cérebrocérebro sãosão
atendidasatendidas pelopelo acetoacetatoacetoacetato..

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
Catabolismo (AA)    Oxidação (AG)     Glicólise

                              

                                2 Acetil CoA

CoA

Acetoacetil CoA

CoA
Acetil CoA

3 HMG CoAAcetona

CO2

CoA

Acetoacetato

NADH + H
+

NAD
+

3 Hidroxibutirato

Síntese de 
Corpos 

Cetônicos

Corpos Corpos CetônicosCetônicos

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
Corpos Corpos 
CetônicosCetônicos

Utilização doUtilização do
ββ--hidroxibutiratohidroxibutirato

como como 
combustívelcombustível
pelos tecidos pelos tecidos 

extrahepáticosextrahepáticos..

UtilizaçãoUtilização dede CorposCorpos CetônicosCetônicos pelospelos
TecidosTecidos PeriféricosPeriféricos

-- FígadoFígado produzproduz baixosbaixos níveisníveis dede corposcorpos
cetônicoscetônicos (Normal)(Normal);;

-- JejumJejum ��������ProduçãoProdução �������� ObtençãoObtenção dede
EnergiaEnergia pelospelos TecidosTecidos;;

AcetoacetatoAcetoacetato –– 3333molesmoles dede ATPATP
33 HidroxibutiratoHidroxibutirato –– 2121 molesmoles dede ATPATP

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

UtilizaçãoUtilização dede CorposCorpos CetônicosCetônicos pelospelos
TecidosTecidos PeriféricosPeriféricos

--Tecido sTecido s ExtraExtra--HepáticosHepáticos oxidamoxidam
AcetoacetatoAcetoacetato ee 33--HidroxibutiratoHidroxibutirato

-- OO FígadoFígado nãonão podepode utilizarutilizar CorposCorpos
CetônicosCetônicos,, poispois nãonão possuipossui aa enzimaenzima
necessárianecessária parapara converterconverter oo
AcetoacetatoAcetoacetato ememAcetilAcetil CoACoA;;

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
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CetoseCetose::

��AumentoAumento dada concentraçãoconcentração dede corpo scorpo s
cetônicoscetônicos no sno s tecidostecidos líquidoslíquidos ee
corporaiscorporais..

�� VelocidadeVelocidade dede formaçãoformação dede corpo scorpo s
cetônicoscetônicos éé maiormaior queque suasua utilizaçãoutilização..

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

CondiçõesCondições típicastípicas queque ocorreocorre aa CetoseCetose::

-- JejumJejum

--DiabetesDiabetes mellitusmellitus

-- DietasDietas rica srica s emem GordurasGorduras ee pobrespobres emem
GlicídiosGlicídios

-- CetoseCetose dodo GadoGado emem LactaçãoLactação

-- ToxemiaToxemia GravídicaGravídica nasnas OvelhasOvelhas..

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

�� CetonemiaCetonemia (aumento(aumento dede níveisníveis nono
Sangue)Sangue)..
�� CetonúriaCetonúria (aumento(aumento dede níveisníveis nono
Urina)Urina)..

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

FOSFOLIPÍDIOSFOSFOLIPÍDIOS

Componentes principais dos lipídios de Componentes principais dos lipídios de 
membrana em que o grupamento álcool membrana em que o grupamento álcool 
do glicerol está esterificado por uma do glicerol está esterificado por uma 
molécula de ácido fosfórico, em vez de molécula de ácido fosfórico, em vez de 
um ácido carboxílicoum ácido carboxílico

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

FOSFOLIPÍDIOSFOSFOLIPÍDIOS

Metabolismo dos Metabolismo dos 
LipídiosLipídios

ESFINGOLIPÍDIOSESFINGOLIPÍDIOS

também são componentes das também são componentes das 
membranasmembranas
mas os esfingolipídios não contêm mas os esfingolipídios não contêm 
glicerol e seu esqueleto básico é  glicerol e seu esqueleto básico é  
formado por um formado por um aminoálcoolaminoálcool contendo contendo 
uma longa cadeia de hidrocarbonetosuma longa cadeia de hidrocarbonetos

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
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ESFINGOLIPÍDIOSESFINGOLIPÍDIOS

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

ESTERÓIDESESTERÓIDES

SãoSão lipídio slipídio s queque apresentamapresentam umum núcleonúcleo
tetracíclicotetracíclico característicocaracterístico emem suasua
estruturaestrutura

OO compostocomposto--chavechave destedeste grupogrupo éé oo
colesterolcolesterol

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos LipídiosESTERÓIDES Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

HORMÔNIOS ESTERÓIDESHORMÔNIOS ESTERÓIDES

-- Principais locais de síntese Principais locais de síntese –– adrenal, adrenal, 
testículos e ovário.testículos e ovário.
-- TêmTêm diferentesdiferentes propriedadespropriedades
fisiológicasfisiológicas relacionadasrelacionadas àà
espermatogênese,espermatogênese, gestação,gestação, lactação,lactação,
balançobalanço mineralmineral ee metabolismometabolismo
energéticoenergético..

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
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Síntese de Vitamina DSíntese de Vitamina D

Esteróis e Esteróis e fosfolipídeosfosfolipídeos formam a bicamada formam a bicamada 
lipídica das membranas biológicaslipídica das membranas biológicas

Esteróis e Esteróis e fosfolipídeosfosfolipídeos formam a bicamada formam a bicamada 
lipídica das membranas biológicaslipídica das membranas biológicas

DIGESTÃODIGESTÃO

-- Ação das Ação das esterasesesterases (saliva e suco (saliva e suco 
gástrico)gástrico)

-- Emulsificação pelos ácidos biliares Emulsificação pelos ácidos biliares 
((taurocólicotaurocólico e e glicocólicoglicocólico) ) –– MicelasMicelas

-- Ação da lipase pancreáticaAção da lipase pancreática

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
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DIGESTÃODIGESTÃO

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

DIGESTÃODIGESTÃO

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

DIGESTÃODIGESTÃO

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios
Digestão e AbsorçãoDigestão e Absorção
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DIGESTÃODIGESTÃO

NUTRIENTES E SEU NUTRIENTES E SEU 
METABOLISMOMETABOLISMO

LipídiosLipídios
Metabolismo Metabolismo 
dos Lipídiosdos Lipídios

DigestãoDigestão

Lipoproteínas de transporte:Lipoproteínas de transporte:

QuilomicronsQuilomicrons

-- HDLHDL((HHighigh DDensityensity LLipoproteinipoprotein))
-- LDLLDL ((LLowow DDensityensity LLipoproteinipoprotein))
-- VLDLVLDL ((VVeryery LLowow DDensityensity LLipoproteinipoprotein))

PortomicronsPortomicrons

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

OsOs conteúdoconteúdo dede lipídioslipídios variavaria nasnas
forrageirasforrageiras..

�� 11,,55 aa 44,,00 sãosão monomono ouou digalactosídeosdigalactosídeos
(galactose(galactose ++ ácidoácido graxograxo ++ glicerol)glicerol)..

�� 11,,55 aa 33,,00 %% sãosão ceras,ceras, esteróidesesteróides ee outrosoutros
lipídioslipídios ((00,,55 aa 11,,00%% cada)cada)..

�������� NasNas forragensforragens predominampredominam ácidosácidos graxosgraxos
insaturadosinsaturados..

Metabolismo dos LipídiosMetabolismo dos Lipídios

Conteúdo Conteúdo 
de ácidos de ácidos 
graxos em graxos em 
alimentosalimentos


