
Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

1 
 

 
 

 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA OPÇÕES DIETÉTICAS DE COMBATE À OBESIDADE 

RELACIONADAS COM A MORBILIDADE CARDIOMETABÓLICA 

 

 

 

 

 

PAULO FERNANDO FERNANDES BISPO 

Tese para obtenção do grau de Doutor em Ciências da Vida 

na Especialidade em Bioquímica 

na NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas 

 

 

 

 

Maio, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

2 
 

ESTRATÉGIA PARA AS OPÇÕES DIETÉTICAS DE COMBATE À OBESIDADE 

RELACIONADAS COM A MORBILIDADE  

CARDIOMETABÓLICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulo Fernando Fernandes Bispo 
 
 
 

Orientadores: Pedro Orlando Rodrigues 
Professor associado, com Agregação 

Narcisa Maria  
Bandarra 

Presidente Comissão Científica do IPMA 
Chefe de divisão do IPMA 

 
 
 
 
 
 
 

Tese para obtenção do grau de Doutor em Ciências da Vida na Especialidade em Medicina 
Celular e Molecular, Sub-especialidade Bioquímica 

 
 
 
 
 
 

Maio, 2017 
 
 
 
 
 
 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

3 
 

 

Tese de Doutoramento em Ciências da Vida 
NOVA Medical School / Faculdade de Ciências Médicas 

UNL 
 
 
 
 
 
 
 

Título: 
 

Estratégia para as Opções Dietéticas de Combate à Obesidade 
Relacionadas com a Morbilidade Cardiometabólica/Rationale 

for Dietary Options in Obesity-related 
Cardiometabolic Morbidity 

 
 
 
 
 
 

Autor: Mestre Paulo Fernando Fernandes Bispo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

4 
 

 
 

Agradecimentos/Aknowledgements 
 
 
 

Aos meus Queridos Pais 
  …pelo Amor Incondicional, Paciência e Exemplos de Vida que me souberam dar... 
 
 
 
 
  

Aos meus Orientadores, Professor Doutor Pedro e Doutora Narcisa 
  …pela Amizade, Confiança e Ajuda possível…o meu respeito e gratidão… 
 
 
 

Aos meus amigos e colegas, Firmina, Augusta, Helena, Duarte, Raul, Gilda, 
Carla, Júlia,   

  …agradeço todo o apoio que me quiseram dar… 
 
 
 

À Fundação para a Ciência e Tecnologia 
…pelo apoio financeiro ao Projecto PTDC/SAU-OSM2006/70560 (PI Prof. Pedro O. 
Rodrigues, MD, PhD) FCT, Portugal, que me permitiu adquirir “Know-How” e realizar 
o núcleo principal desta Tese.  

     …os meus agradecimentos e votos de “bem hajam”…    
 
 
 
 

À Faculdade de Ciências Médicas/NOVA Medical School, UNL; à Universidade 
de Aveiro; à Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa; à 
Universidade Técnica de Lisboa, à Faculdade de Medicina de Coimbra; ao 
Instituto de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina de Lisboa 

     …a minha gratidão por me terem acolhido no vosso seio… 
 
 
 
 
 

Aos Voluntários que quiseram doar um pouco do seu sangue 
        …o meu profundo reconhecimento… 
 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

6 
 

Índice geral: 
 
Índice de Figuras 
 
Índice de Tabelas 
 
Lista de abreviaturas 
 
Resumo em Português 
 
Summary in English 
 
Capítulo 1: Etiologia, etiopatologia e patofisiologia da obesidade…………………………………………………........37 
 
Capítulo 2: Obesidade e risco cardiometabólico…………………………………………………………………………………….50 
2.1. Introdução………………………………………………………………………………………………………………………................50 
2.2. Metabolismo do AT: papel das (adipo)citocinas, da hipertrofia/hiperplasia, e da resposta imune inata 
e adquirida – efeitos locais e sistémicos…………………………………………………………………………………………........52 
2.3. Sub-fracções moleculares das lipoproteínas: papel da lipase endotelial como biomarcador 
(cardio)metabólico…………………………………………………………………………………………………………………………………65 
2.4. Alterações morfo-funcionais na adiposidade…………………………………………………………………………………..70 
2.5. (Micro)domínios membranares e rafts lipídicos……………………………………………………………………….........74 
 
Capítulo 3: Estratégias dietéticas.............................................................................................................77 
Importância dos ácidos gordos da família n-3 
3.1. Estratégias dietéticas……………………………………………………………………………………………………………….........77 
3.2. Importância dos ácidos gordos da família n-3………………………………………………………………………………….89 
3.2.1. Introdução……………………………………………………………………………………………………………………………………89 
3.2.2. Metabolismo: breve revisão…………………………………………………………………………………………………………91 
3.2.3. Efeito Hipotriacilgliceridémico dos AG n-3…………………………………………………………………………….........94 
3.2.4. Efeito sobre o colesterol total, o colesterol das LDL e HDL, e das subfrações moleculares das 
lipoproteínas………………………………………………………………………………………………………………………………………….96 
3.2.5. Tecidos extra-hepáticos: importância do AT………………………………………………………………………………….98 
3.2.6. Papel dos AG n-3 nas alterações estruturais e na função das biomembranas………………………………101 
3.2.7. Ação dos AG n-3 na biossíntese e atividade dos eicosanóides/oxilipinas…………………………………….103 
3.2.8. Recomendações dietéticas para os PUFA n-3 e n-6………………………………………………………………………109 
 
Capítulo 4: Objetivos……………………………………………………………………………………………………………………………110 
 
Capítulo 5: Material & métodos e amostra populacional………………………………………………………………………112 
5.1. Metodologia e delineamento experimental…………………………………………………………………………………..112 
5.1.1. Delineamento experimental……………………………………………………………………………………………………….112 

Recrutamento/Selecção…………………………………………………………………………………………………………..113 
Factores de inclusão e de exclusão…………………………………………………………………………………………..113 
Parâmetros antropométricos/clínicos e estilos de vida…………………………………………………………….114 
Registo dietético………………………………………………………………………………………………………………………114 

5.1.2. Materiais & métodos………………………………………………………………………………………………………………….115 
5.1.2.1. Determinação quantitativa, utilizando o analisador automático Roche/Hitachi 911, do perfil 
lipo(apo)proteico, da glucose, da Lp(a) e da hsCRP……………………………………………………………………………….115  

Métodos enzimáticos/colorimétricos……………………………………………………………………………………….115  
Métodos imunoturbidimétricos……………………………………………………………………………………………….116 
Calibração, Controlo de qualidade (CQ), Intervalo de medição, Imprecisão, Cálculos e 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

7 
 

Interferências………………………………………………………………………………………………………………………….117 
5.1.2.2. Método “Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” (ELISA) ……………………………………………………….118 

Adiponectina de alto peso molecular (HMW)……………………………………………………………….118 
Lipase endotelial………………………………………………………………………………………………………….121 
Adiponectina total (Adipo-total)………………………………………………………………………………….122 
hs-Insulina…………………………………………………………………………………………………………………..123 
LDL oxidadas (oxLDL)……………………………………………………………………………………………………124 

5.1.2.3. Determinação das subfrações moleculares das LDL e HDL pelo sistema LIPOPRINTTM ……………125 
5.1.2.4. LuminexTM  xMAP, ensaio Multiplex……………………………………………………………………………………….131 
5.1.2.5. Determinação do perfil em ácidos gordos nos eritrócitos (RBC)……………………………………………….134 
5.1.2.6. Métodos computacionais: DFT…………………………………………………………………………………………………134 
5.1.2.7. Outras determinações e parâmetros bioquímicos……………………………………………………………………136 
5.1.3. Análise estatística……………………………………………………………………………………………………………………….138 

Determinação do tamanho da amostra………………………………………………………………………..139 
5.1.4. Composição química e perfil em ácidos gordos das conservas de 
sardinha………………………………….140 

Controlo de qualidade no consumo de sardinha em conserva ao longo do período de 
intervenção………………………………………………………………………………………………………………….142 

 
Capítulo 6: Resultados & discussão………………………………………………………………………………………………………143 
6.1. – Caracterização da população, pré-BL/BL, intervenção e pós-intervenção…………………………………….143 
6.1.1. Protocolo experimental e amostra populacional…………………………………………………………………………143 
6.1.1.1. Protocolo experimental……………………………………………………………………………………………………………143 
6.1.2. Amostra populacional…………………………………………………………………………………………………………………144 
Estratificação pelo género…………………………………………………………………………………………………………………….145 
Grupo de indivíduos t2DM e/ou com alteração na regulação da glucose (níveis de glucose na “baseline” ≥ 
110 mg/dL)………………………………………………………………………………………………………………………………………….148 
Grupo de indivíduos que completou os 3 meses de período de intervenção…………………………………………150 
Subgrupo de indivíduos incluídos no período de pós-intervenção………………………………………………………..152 
6.1.3. Alterações no consumo alimentar, nos estilos de vida, e no estado clínico, nos períodos de 
intervenção e de pós-intervenção………………………………………………………………………………………………………..153 
Desfazamento nas datas das visitas………………………………………………………………………………………………………154 
Suplementação com as sardinhas em conserva…………………………………………………………………………………….154 
6.2. Análise dos resultados na “baseline”, e ao longo dos períodos de intervenção e pós-
intervenção………………………………………………………………………………………………………………………………………….155 
6.2.1. Resultados preliminares, complementares e caracterização da amostra populacional na 
“baseline”……………………………………………………………………………………………………………………………………………155 
6.2.1.1. Relação entre as adipocitocinas e o metabolismo lipídico, lipo(apo)proteico, as subfrações 
moleculares das lipoproteínas, a inflamação e a IR em função do aumento da 
adiposidade…………………………………………………………………………………………………………………………………………155 
6.2.1.2. A adiposidade e a lípase endotelial como preditores das subfrações moleculares das 
HDL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………165 
6.2.1.3. Parâmetros de adiposidade: relação com o perfil lipo(apo)proteíco, os marcadores de 
sensibilidade insulínica, as adipocitocinas, e os nutrientes da dieta……………………………………………………..173 
6.2.1.4. Mecanismos bioquímicos envolvidos nos efeitos da ingestão dos BCAA em uma subamostra 
populacional na “baseline” e estratificada em função do grau de adiposidade…………………………………….189 

Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na dieta, com os 
vários biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, e de IR para toda a amostra populacional 
na “baseline”……………………………………………………………………………………………………………………………192 
Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na dieta, com os 
vários biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, e de IR para a amostra estratificada pelo 
IMC na “baseline”…………………………………………………………………………………………………………………….193 
Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na dieta, e o RPP 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

8 
 

para a amostra populacional na “baseline”, e após estratificar para o IMC.................................201 
Análise comparativa entre grupos em função do IMC…………………………………..............................201 

6.2.1.5. Lipoproteína(a) um conhecido fator de risco cardiovascular com novas ligações¿ Importância da 
obesidade…………………………………………………………………………………………………………………………………………….216 
6.2.2. Perfil de ácidos gordos e os seus rácios nas biomembranas das RBC como 
biomarcadores…………………………………………………………………………………………………………………………………….222 
6.2.2.1. Perfil em ácidos gordos e os seus rácios nas membranas das RBC em uma subamostra 
populacional com Met Sind: estudo caso-controlo……………………………………………………………………………….223 
6.2.2.2. O ácido oleico da dieta, e a estimativa das atividades da SCD1 e da ELOVL6 podem modificar a 
partição dos HUFA n-3 e n-6 nas membranas dos eritrócitos………………………………………………………………..226 

Correlações entre os AG da dieta e o perfil em AG nas RBC………………………………………………………228 
Associações entre os ácidos gordos da dieta, os AG e os seus rácios nas RBC, e os biomarcadores 
cardiometabólicos……….............................................................................................................229 
Análise de regressão multivariada……………………………………………………………………….....................231 

6.2.2.3. Associação entre os macronutrientes da dieta e o LI nas biomembranas………………………………….236 
6.2.2.4. Os ácidos gordos trans da dieta correlacionam-se negativamente com a estimativa da atividade 
da estearoil-CoA desaturase…………………………………………………………………………………………………………………246 
6.2.3. Importância da lipase endotelial como biomarcador (cardio)metabólico…………………………………….257 
6.2.3.1. Aproximação mecanística da interação/especificidade entre a lipase endotelial e os ácidos gordos 
em posição sn2 nas espécies de fosfatidilcolina……………………………………………………………………………………257 

Coeficientes de correlação de Sperman`s, e parciais, entre a EL e os ácidos gordos e os seus rácios 
nas membranas das RBC………………………………………………………………………………………………………….257 
Otimização geométrica Ab initio………………………………………………………………………………………………258 

6.2.3.2. Associação entre a lipase endotelial e os biomarcadores de inflamação e de insulino-
resistência……………………………………………………………………………………………………………………………………………263 
6.2.3.3. Associação paradoxal entre a ingestão de PUFA totais da dieta e a concentração plasmática de 
lipase endotelial…………………………………………………………………………………………………………………………………..265 
6.2.4. Propriedades (hipo)lipidémicas, anti-inflamatórias e antioxidantes dos HUFA n-3………………………274 
6.2.4.1. Os níveis de hs-CRP distinguem os efeitos dos ácidos docosaexaenóico e eicosapentaenóico da 
dieta, e o seu rácio, sobre o perfil lipídico, as apo e as lipoproteínas em indivíduos com excesso ponderal 
e obesidade………………………………………………………………………………………………………………………………………….274 
6.2.4.2. Propriedades antioxidantes (AH) do EPA/DHA: aplicação de modelos teóricos para entender 
mecanismos “in 
vivo”…………………………………………………………………………………………………………………………..285 

Otimização geométrica Ab initio………………………………………………………………………………………………286 
6.2.4.3. Associação entre as subfrações moleculares das HDL e as LDL oxidadas em uma amostra 
populacional estratificada para outros fatores de risco cardiometabólicos……………………………………………296 
6.2.5. Estudo de intervenção: suplementação da dieta à base de peixe gordo rico em AG n-3………………313 
6.2.5.1. A suplementação da dieta com sardinha em conserva aumenta o tamanho das partículas de LDL e 
diminui as LDL oxidadas sem alterar de forma significativa os níveis de LDL-c: resultados do estudo de 
intervenção de 3 meses……………………………………………………………………………………………………………………….313 

Análise secundária…………………………………………………………………………………………………………………..318 
6.2.5.2. Efeito da suplementação da dieta à base de peixe gordo sobre o RPP (mmHgxbpm) basal e sua 
associação com os fatores de risco cardiometabólicos na “baseline”……………………………………………………329 

Análise bivariada entre o RPP (mmHgxbpm) e o IMC, o perímetro de cíntura (WC), e vários 
biomarcadores cardiometabólicos……………………………………………………………………………………………330 
Análise bivariada entre o RPP (mmHgxbpm) e o perfil em ácidos gordos e os seus rácios nas 
RBC………………………………………………………………………………………………………………………………………….330 
Efeito da suplementação sobre o RPP (mmHgxbpm) ao longo dos períodos de intervenção e pós-
intervenção……………………………………………………………………………………………………………………………..331 

Conclusões e trabalho futuro……………………………………………………………………………………………………………….342 
Capítulo 7: Bibliografia/Webgrafia……………………………………………………………………………………………………….344 
 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

9 
 

 

Índice de figuras 
 
Figura 1.1. Prevalência da obesidade, em função da idade (≥ 20 anos), em homens (a) e mulheres (b). 
(Adaptado de M Ng et al., 2014). 
 
Figura 1.2. Fatores envolvidos na regulação do balanço energético e no peso corporal (adaptado de FL 
Greenway, 2015). 
 
Figura 1.3. ”Hazard ratios” estimados e IC 95 % para a mortalidade independente da causa, de acordo com o 
IMC, em função do género (A de Gonzalez et al., 2010). 
 
Figura 1.4. Riscos relativos (RR) estimados, para as comorbilidades associadas ao excesso 
ponderal/obesidade (doença cardíaca isquémica, trombose isquémica, trombose hemorrágica, doença 
cardíaca hipertensiva, diabetes), em função da idade (Figura integral de GM Singh et al., 2013).  
 
Figura 1.5. Percentagem de excesso de risco, em função do aumento do IMC (5 kg/m2), mediada pela 
combinação dos diferentes fatores de risco cardiometabólicos. CHD “coronary heart disease”/doença 
cardíaca coronária. (Adaptado de Global Burder of Disease, 2014).  
 
Figura 2.1. Mecanismos envolvidos no aumento do risco cardiovascular na obesidade. (Adaptado da figura 
integral de LF Van Gaal et al., 2006).  
 
Figura 2.2. (P Bispo et al., 2011) A hiperglicemia e a dislipidemia, características comuns à obesidade e 
comorbilidades associadas, podem favorecer a produção das ROS, de compostos carbonilo reativos e AGEs. 
Em conjunto estes efeitos contribuem para o aumento na produção de citocinas pro-inflamatórias (como o 
TNFa), e induzem alterações estruturais/oxidativas nas partículas de LDL, com formação de LDL oxidadas 
(oxLDL), as quais podem contribuir para iniciar/potenciar a disfunção endotelial. Este fenótipo está 
associado ao aumento, por exemplo pelas células endoteliais, na expressão e nos níveis de proteína da 
lípase endotelial (EL) envolvida no metabolismo das partículas de HDL e, com o eventual aumento no 
catabolismo das ApoA1. A EL pode atuar igualmente sobre as lipoproteínas ricas em ApoB, como as LDL (T 
Yasuda, et al., 2010).  
 
Figura 2.3. (P Bispo et al., 2016) Esquematiza alguns dos efeitos, locais e sistémicos, relacionados com a 
(dis)função dos adipócitos no contexto da obesidade. (Adaptado de P Bispo, 1998; GR Hajer et al., 2008; M 
Hulsmans et al., 2011; E Klimčáková et al., 2011 e JM Rutkowski et al., 2015). 
 
Figura 2.4. (P Bispo et al., 2016) a) principais vias de sinalização/transdução de sinal, mediadas pelos 
recetores do TNFa (TNFR) e, em particular, as vias implicadas na (imuno)inflamação e na regulação do ciclo 
celular. Por exemplo, o TNFR2 é expresso de forma significativa nas células Treg, com a fosforilação do 
FOXP3, nestas células, sob-regulada pelo TNFa, e com os seus antagonistas a restaurar as funções das 
células Treg em indivíduos com artrite reumatoide, de forma dependente da dose; b) Por outro lado, níveis 
elevados de NO tendem a reprimir a resposta das células T, sendo este considerado um importante 
imunosuppressor “in vivo”, e.g., em situações de baixa P*O2/hipoxia. (Adaptado de P Bispo, 2004; LM 
Sedger e MF McDermott, 2014; JR Muppidi et al., 2004 e TP Frazier et al., 2014).  
 
Figura 2.5. a) Principais funções e b) distribuição das partículas de HDL em função do tamanho (nm). 
(Adaptado de R Mowa e DJ Rader, 2008 e K-A Rye et al., 2009). 
 
Figura 2.6. (P Bispo et al., 2016) Os AG da família n-3, em particular o EPA e o DHA, podem estar envolvidos 
nas várias etapas associadas ao metabolismo/biogénese das partículas das lipoproteínas (Adaptado de P 
Bispo 1998; RM Allen et al., 2012 e M Hulsmans et al., 2011). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/


Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

10 
 

 
Figura 2.7. Estrutura molecular da EL, um homodímero cabeça-cauda com uma tríade catalítica constituída 
por Ser-His-Asp (M Groffen et al., 2009).  
 
Figura 2.8. parte superior: representa a biogénese das partículas de HDL, com o progressivo aumento do 
conteúdo lipídico dos ABCA1; parte inferior: esquematiza alguns dos efeitos relacionados, e.g., com a 
alteração da composição em colesterol/PL-AG e/ou dos seus produtos de oxidação, na estrutura, e sobre as 
vias de sinalização dependentes, dos rafts lipídicos (Adaptado de S Lemaire-Ewing et al., 2012 e MG Sorci-
Thomas et al., 2012). 
 
Figura 3.1. O fígado tem um papel central no metabolismo dos lípidos (e hidratos de carbono), e com 
capacidade de rápida adaptação às alterações na composição (e proporção) destes macronutrientes da 
dieta. (Adaptado de JS Volek et al., 2008). 
 
Figura 3.2. Digestão e absorção dos lípidos na forma de triacilglicéridos (TAG), ésteres de ácidos gordos (E-
AG) e ácidos gordos livres (AGL); principais rotas metabólicas para o EPA e para o DHA no enterócito. Os 
valores em percentagem podem variar, mas fornecem indicação da sua importância relativa (P Bispo, 1998).  
 
Figura 3.3. Alguns dos eicosanóides/oxilipinas derivados do EPA/DHA. (Adaptado de UN Das, 2007). 
 
Figura 3.4. A capacidade de imunomodelação dos PUFA n-3 pode ser explicada, pelo menos em parte, pela 
capacidade de alterar a organização conformacional das biomembranas, incluindo os rafts lipidicos, com 
efeito sobre as vias de transdução de sinal. (Adaptado de Y-Y Fan, et al., 2004 e MG Sorci-Thomas et al., 
2012).  
 
Figura 5.1. Resumo do delineamento experimental proposto. Estudo transversal/observacional e de 
intervenção com “washout”. 
 
Figura 5.2. Vias de sinalização intracelulares reguladas pela adiponectina e os recetores AdipoR1/2 (A: 
regulação do metabolismo dos lípidos e da glucose, e.g., tecido muscular e fígado; e B: efeitos anti-
apoptóticos, e.g., cardiomiócitos e células beta) (T Kadowaki e T Yamauchi, 2011). 
 
Figura 5.3. Potenciais mecanismos envolvidos na regulação da multimerização da adiponectina, e influência 
da obesidade. (M Liu e F Liu, 2010).  
 
Figura 5.4. O kit ELISA para a lipase endotelial humana, destina-se à determinação quantitativa e seletiva da 
lipase, em amostras de soro/plasma. 
 
Figura 5.5. Subfrações moleculares das LDL (esquerda) e HDL (direita), exemplos representativos para dois 
indivíduos. 
 
Figura 5.6. Aplicação da amostra (25 μL) nos tubos de vidro, com gel de poliacrilamida (3 %), sobre o 
respetivo suporte e tampa (bula Quantrimetrix). 
 
Figura 5.7. Colocação dos tubos no adaptador de silicone na parte superior da camara de eletroforese (bula 
Quantrimetrix). 
 
Figura 5.8. Equipamento de eletroforese (bula Quantrimetrix). 
 
Figura 5.9. Perfil lipoproteico normal (Padrão A) e anormal Padrão B (resultados qualitativos) (bula LDL 
Quantrimetrix). 
 
Figura 5.10. Esquema do tubo de gel do Lipoprint, e mobilidade das bandas das LDL; o perfil típico do 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

11 
 

Lipoprint das LDL consiste em uma banda de VLDL-c, 3 bandas das IDL-c, 7 bandas de LDL-c, e uma banda de 
HDL-c. (bula LDL Quantrimetrix). 
 
Figura 5.11. Após o analito, presente na amostra, ser capturado pela esfera, um Ac-biotinilado de deteção é 
introduzido. A mistura é depois incubada com conjugado de estreptavidina-ficoeritrina, que completa a 
reação na superfície de cada microesfera. (Luminex® xMAP® Technology, Brochura, 2008). 
 
Figura 5.12. Esquematiza as distâncias (painel da esquerda) e as cargas atómicas parciais (painel da direita) 
consideradas no presente trabalho. (P Bispo et al., 2015). 
 
Figura 5.13. Espectro teórico de I-R, exemplo para a espécie 16:0-20:5n-3-PC. (P Bispo et al., 2014). 
 
Figura 6.1. Diagrama de Fluxo dos participantes nos períodos de intervenção e pós-intervenção. 
 
Figura 6.2. Mediana para o IMC (“BMI”, kg/m2) em função do género na “baseline” (BL/T0). 
 
Figura 6.3. Mediana para o perímetro de cintura (cm) em função do género na “baseline” (BL/T0).  
 
Figura 6.4. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a adiponectina de alto peso molecular (Adipo-
HMW, ng/mL) e a ApoA1 (g/L) em função dos valores de ponto de corte para o IMC (n = 41) na “baseline” 
(BL/T0). 
 
Figura 6.5. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a leptina (pg/mL) e o rácio ApoA1/ApoB (g/L) em 
função dos valores de ponto de corte para o IMC (n = 25) na “baseline” (BL/T0). 
 
Figura 6.6. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a leptina (pg/mL) e as L-HDL (%) em função dos 
pontos de corte para o IMC (n = 25) na “baseline” (BL/T0). 
 
Figura 6.7. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a Adipo-Total (ng/mL) e as L-HDL (%) em função 
dos valores de ponto de corte para o perímetro de cintura (n = 50) na “baseline” (BL/T0). 
 
Figura 6.8. Mediana para a Adipo-Total (ng/mL) em função do género (n = 50) na “baseline” (BL/T0). 
 
Figura 6.9. Mediana para a Adipo-HMW (ng/mL) em função do género (n = 41) na “baseline” (BL/T0). 
 
Figura 6.10. Mediana para a leptina (pg/mL) em função do género (n = 25) na “baseline” (BL/T0). 
 
Figura 6.11. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a IL-6 (pg/mL) e o HOMA-IR (mg/dL x mU/L) em 
função do IMC (n = 25) na “baseline” (BL/T0). 
 
Figura 6.12. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a IL-6 (pg/mL) e o HOMA-IR (mg/dL x mU/L) em 
função do perímetro de cintura (n = 25) na “baseline” (BL/T0). 
 
Figura 6.13. A disfunção dos adipócitos origina alterações na concentração e na proporção entre as 
diferentes adipocitocinas, o que pode originar hiperglicemia/IR e dislipidemia, o que por sua vez associa-se 
com o aumento da produção de moléculas pro-inflamatórias, de ROS, e compostos dicarbonilo e AGE muito 
reativos, e relacionados com a disfunção endotelial prematura e a aterosclerose nos indivíduos com excesso 
ponderal/obesos. (P Bispo et al., 2011).  (Figura publicada, com algumas modificações no Capítulo do Livro, 
Fish Oils: production, consumption, and health beneficts, Bandarra et al., 2012, NovaScience Publishers, 
USA). 
 
Figura 6.14. Hipótese mecanicista sobre o efeito dos BCAA na IR, associado ao aumento da adiposidade. O 
modelo proposto relaciona as alterações metabólicas, como o aumento dos AGL, associados à obesidade/IR, 
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com a diminuição no catabolismo dos BCAA, modificações no balanço redox (e.g., NADH/NAD+), e no stress 
oxidativo, e que podem concorrer para a inflexibilidade metabólica e a disfunção mitocondrial (SH Adams et 
al., 2011; CB Newgard, 2012 e Y Macotela et al., 2011). 
 
Figura 6.15. Representação esquemática da alteração do metabolismo dos BCAA na obesidade e na IR. Ra, 
”rate of appearance”; Rd, ”rate of disappearance”; KLF15, “Krueppel-like factor 15”; (Adaptado de CJ Lynch 
e SH Adams, 2014).  
 
Figura 6.16. As proproteínas convertases (PpC), codificadas por 9 genes diferentes, são importantes para 
manter a homeostasia celular, pela capacidade de processar um amplo conjunto de proteínas (F Couture et 
al., 2011). 
 
Figura 6.17. Principais diferenças obtidas no perfil em ácidos gordos nas RBC entre os indivíduos com 
(casos) e sem (controlo) Met Sind na “baseline”; *p = 0.04 para o DPA (C22:5 n-3) e **p = 0.03 para o LA 
(C18:2 n-6).  
 
Figura 6.18. Os ácidos gordos (AG) podem ser incorporados nas RBC pela interação com os AG no plasma. 
Estes AG podem ser (bio)sintetizados e/ou obtidos da dieta, estando envolvidos nos processos de 
dessaturação e/ou elongação mediados por enzimas, por exemplo, no fígado. (P Bispo et al., 2011, 
Adaptado de H Shapiro et al., 2010). (Figura publicada no Capítulo do Livro, Fish Oils: production, 
consumption, and health beneficts, Bandarra et al., 2012, NovaScience Publishers, USA). 
 
Figura 6.19. Controlo metabólico exercido pelos diferentes ácidos gordos ao nível celular, em particular os 
PUFA e o OA, e os seus rácios, como o rácio MUFA/SFA. (P Bispo et al., 2012). 
 
Figura 6.20. Efeito dos SFA e dos PUFA (e.g., o DHA) sobre a estrutura/função das biomembranas, com 
efeitos sobre as vias de sinalização (e.g., TLR) e a resposta inflamatória.  
 
Figura 6.21. Várias vias de dessaturação para a SCD1. (Adaptado de JK Yee et al., 2008 e J Assies et al., 2010). 
 
Figure 6.22. Isómeros do CLA: ácido linoleico (LA) (9-cis, 11-trans); LA (10-trans, 12-cis) e LA (9-trans, 11-
trans). (http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/) 
 
Figura 6.23. Estruturas otimizadas (DFT) para as espécies moleculares de PC com o AA (A), EPA (B), DPA (C), 
e DHA (D) em posição sn2. 
 
Figura 6.24. A) modelo molecular da EL (Nathalie Griffon et al., 2009) e B) representação esquemática da 
interação EL-S (e.g., para a PAPC) e aproximação mecanística. 
 
Figura 6.25. Esquematiza as diferentes funções, e a regulação da expressão, da EL em diferentes contextos 
fisio(pato)lógicos, envolvendo várias células e tecidos (P Bispo et al., 2015).  
 
Figura 6.26. Associação bivariada entre os PUFA totais da dieta (% E) e o (Ln)EL (ng/mL) (n=57). 
 
Figura 6.27. Associação bivariada entre o rácio PUFA/SFA e os níveis de (Ln)insulinemia (mU/L) (n = 62). 
 
Figura 6.28. a) modelo de regulação da biossíntese dos lípidos pelas proteínas Akt e mTORC1 a vários níveis; 
b) modelo do controlo dos genes alvo da via do mTORC1 (Adaptado de T Porstmann et al., 2008). 
 
Figura 6.29. Papel dos PUFA nas vias de sinalização da insulina, e em particular na via PIP3/Akt (P Bispo et 
al., 2015). 
 
Figura 6.30. Correlações bivariadas entre o EPA e o DHA com o rácio HDL-C/ApoA1 (x100), para toda a 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/
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amostra populacional (n = 74). 
 
Figura 6.31. Estruturas otimizadas por DFT dos a) monómeros do EPA e do DHA, b) dos dímeros dos AGL, e 
c) dos dímeros dos EE (da esquerda para a direita) (P Bispo et al., 2014). 
 
Figura 6.32. Mecanismos envolvendo a) a formação de peróxidos (hidroperóxidos) na presença de O2; b) a 
formação de aldeídos reativos, e a reação com grupos amina, e.g., de proteínas; e c) a função dos AH (como 

o EPA). Me2+: metais bivalentes; *radical livre; RH: radical alquilo;  estabilização do radical por 
ressonância. (Adaptado de HD Belitz e W Grow, Food Chemistry, 1999, Springer Verlag, Berlin e A Reis e CM 
Spickett, 2012).  
 
Figura 6.33. Potencial electrostático para o DHA e compostos derivados: a) monómero de DHA, b) dímero 
de DHA, c) EE do DHA, d) dímero do EE DHA. (P Bispo et al., 2014). 
 
Figura. 6.34. Mecanismos associados à elongação, dessaturação e oxidação dos ácidos gordos das diferentes 
famílias, com influência sobre o seu destino metabólico. (Adaptado de DL Luthria et al., 1996). 
 
Figura 6.35. Localização das ligações duplas para o EPA, o DHA e DPA. [EPA (20:5 n-3; 5, 8, 11, 14, 17); DPA 
(22:5 n-3; 7, 10, 13, 16, 19); DHA (22:6 n-3; 4, 7, 10, 13, 16, 19)]. (P Bispo, 1998). 
 
Figura 6.36. Representação esquemática da inter-relação entre as subfrações moleculares das HDL e as 
oxLDL em vários contextos fisio(pato)lógicos. (P Bispo et al., 2015).  
 
Figura 6.37. Factores de transcrição nucleares na regulação do transporte reverso e na homeostasia do 
colesterol.  
 
Figura 6.38. Mecanismo proposto para a redução dos LOOH associados às partículas de HDL pelos resíduos 
de a.a. (e.g., Met112 e Met148) das ApoA1/2 humanas, e com a correspondente oxidação das Met(O) 
(Adaptado de B Garner et al. 1998). 
 
Figura 6.39. Variações nas concentrações de insulina (a) e de glucose (b) (média, mg/dL), e nos “surrogate 
markers” da sensibilidade insulínica, Quicki (c) e HOMA-IR (d), ao longo do período de intervenção e de pós-
intervenção (apenas para a glucose); para a glucose entre o T0 e o T1 (p < 0.001), e entre o T0 e o T3 (p = 
0.002), a insulina diminuí entre o T1 e o T3 (p = 0.06), e o HOMA-IR, igualmente, entre o T1 e o T3 (p = 
0.055), e com o Quicki a diminuir entre o T0 e o T1 (p = 0.046), mas a aumentar entre o T1 e o T3 (p = 
0.051). 
 
Figura 6.40. (P Bispo et al., 2012): as alterações metabólicas ocorridas na obesidade, no Met Sind, ou na 
diabetes, são caracterizadas pelo aumento na produção, e alterações, no metabolismo dos TAG, o que pode 
contribuir para o aumento das VLDL e das QM (QM remanescente); e com os AG libertados (e.g., EPA) das 
lipoproteínas (e.g., as HDL) pela ação das lipases, e.g., da EL, a mostrarem efeitos bioquímicos 
locais/sistémicos. 
 
Figura 6.41. (P Bispo et al., 2015): Funções estruturais/funcionais dos HUFA n-3 nas propriedades 
vasculares. 
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Tabela 6.62. Energias totais (E) e de complexação (ΔEc) (kcal mol−1) para os sistemas estudados (P Bispo et 
al., 2014). 
 
Tabela 6.63. Cargas parciais de Mulliken (a.u.) para os hidrogénios identificados para o DHA e o EPA, na 
forma livre (AGL) e de EE (P Bispo et al., 2014). 
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Tabela. 6.64. Coeficiente de correlação de Spearman’s entre as LDL oxidadas (oxLDL) e a idade, o IMC, e os 
parâmetros bioquímicos para toda a amostra populacional (n=56). 
 
Tabela 6.65. Resumo das características clínicas e bioquímicas dos participantes no estudo estratificados 
pelos níveis de hsCRP (ponto de corte, 2.0 mg/L); e coeficiente de correlação de Spearman’s entre as LDL 
oxidadas (oxLDL), os níveis do HDL-c, e as subfrações moleculares das HDL em ambos os sub-grupos. 
 
Tabela 6.66. Resumo das características clínicas e bioquímicas dos participantes no estudo estratificados 
pelos níveis de glucose (ponto de corte, 100.0mg/dL); e coeficiente de correlação de Spearman’s entre as 
LDL oxidadas (oxLDL), os níveis do HDL-c, e as subfrações moleculares das HDL em ambos os sub-grupos.  
 
Tabela 6.67. Resumo das características clínicas e bioquímicas dos participantes no estudo estratificados 
pelos níveis do HDL-c (ponto de corte, 50.0mg/dL); e coeficiente de correlação de Spearman’s entre as LDL 
oxidadas (oxLDL), os níveis do HDL-c, e as subfrações moleculares das HDL em ambos os sub-grupos. 
 
Tabela 6.68. Resumo das características clínicas e bioquímicas dos participantes no estudo estratificados 
pelos níveis do LDL-c (ponto de corte, 120.0mg/dL); e coeficiente de correlação de Spearman’s entre as LDL 
oxidadas (oxLDL), os níveis do HDL-c, e as subfrações moleculares das HDL em ambos os sub-grupos. 
 
Tabela 6.69. Alterações no consumo de peixe e derivados ao longo dos períodos de intervenção (T3) e pós-
intervenção (WO) (median (IQR)) (n = 57).  
 
Tabela 6.70. Características bioquímicas (mediana (IQR)) da amostra populacional na “baseline” (T0), e 
alterações nestes parâmetros ao longo do período de intervenção (T1 e T3) (n = 57) e de pós-intervenção 
(WO) (n = 10). 
 
Tabela 6.71. Coeficientes de correlação de Sperman´s rho entre as grandes partículas de LDL (% e mg/dL) e 
o MPSize (“mean particle size”, Å) e os marcadores cardiometabólicos e antropométricos na “baseline” (n = 
43). 
 
Tabela 6.72. Perfil em AG e os seus rácios nas RBC ao longo do tempo de intervenção e pós-intervenção 
(mediana (IQR)). 
 
Tabela 6.73. Ingestão de macro- e micronutrientes ao longo do tempo de intervenção (T0 e T3) e pós-
intervenção (WO) (mediana (IQR)). 
 
Tabela 6.74. Alterações nos biomarcadores de inflamação e de “stress” oxidativo ao longo do período de 
intervenção (mediana (IQR)). 
 
Tabela 6.75. Resumo das características dos participantes (“Baseline”). 
 
Tabela 6.76. Coeficientes de correlação de Spearman’s rho entre o RPP (mmHgxbpm) e o IMC, o perímetro 
de cíntura (WC), e vários biomarcadores cardiometabólicos na “baseline”. 
 
Tabela 6.77. Coeficientes de correlação de Spearman’s rho entre o RPP (mmHgxbpm) e o perfil em ácidos 
gordos e os seus rácios nas RBC na “baseline”. 
 
Tabela 6.78. Diferença das médias, e intervalos de confiança (IC) a 95 %, entre o RPP na “baseline”, e ao 
longo dos períodos de intervenção e pós-intervenção. 
 
Tabela 6.79. Diferença das médias, e intervalos de confiança (IC) a 95 %, entre a SBP na “baseline”, e nos 
períodos de intervenção e pós-intervenção. 
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Tabela 6.80. Diferença das médias, e intervalos de confiança (IC) a 95 %, entre a DBP na “baseline”, e nos 
períodos de intervenção e pós-intervenção. 
 
Tabela 6.81. Diferença das médias, e intervalos de confiança (IC) a 95 %, entre a SBP na “baseline”, e nos 
períodos de intervenção e pós-intervenção; a) indivíduos que não usam b) e que usam terapêutica anti-
hipertensiva (excluindo os “missing data”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abreviaturas 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

20 
 

 
4E-BP1: EIF4E-binding protein 1; 
a.a.: aminoácidos; 
AA: ácido araquidónico/”arachidonic acid”;  
ABCA1: “ATP-binding cassette, sub-family A member 1”; 
ACADS: acyl-coenzyme A dehydrogenase;  
ACAT: “acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase”;  
ACC: “acetyl-CoA carboxylase”;  
ACOT4: acyl-CoA thioesterase 4;  
ACSL(4): “long-chain acyl-coenzyme A synthetase(4)”; 
ADA: (“American Diabetes Association”); 
ADAM(12): metaloproteinases(domínio 12);  
Adipo-HMW: adiponectina de alto peso molecular; 
AdipoR1/R2: recetores tipo 1/2 para a adiponectina;  
Adipo-Total: adiponectina total; 
ADMA: “asymmetric dimethylarginine”;  
ADOS: antidiabéticos orais; 
AG: ácidos gordos; 
Ag: antigénio; 
AGE: advanced glycation end products;  
AGL: ácidos gordos livres (ou não esterificados, NEFA, do inglês); 
AGPAT(9): 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 9; 
AgRP: “agout-related peptide”; 
AH: antioxidante; 
AHA: “American Heart Association”; 
Akt: proteínas Akt; 
aLNA: ácido alfa-linolénico, do inglês; 
AMPc: adenosina monofosfato cíclica; 
AMPK: “AMP-activated protein kinase”;  
AngII: “angiotensin II”; 
ANGPTL(4): “Angiopoietin-like protein(4)”; 
AP-1: “activator protein 1”; 
APC: “antigen-presenting cells”; 
APCSC: “Asia Pacific Cohort Studies Collaboration”; 
Apo(B): apoproteína(B);  
AT: tecido adiposo, do inglês; 
ATF(3): “activating transcription factor(3)”; 
ATGL: “adipose triacylglyceride lipase”; 
BAT: AT castanho; 
BCAA: “branched chain amino acids”, do inglês; 
BCAT1/2: cytosolic(1) e mitochondrial(2) branched-chain aminotransferases;  
BCKA: (transaminação dos BCAAs até aos correspondentes) “alfa-keto acids”/alfa-ceto ácidos; 
BCKD: “branched-chain keto-acid dehydrogenase complex” 
BL: “baseline” 
BMI: “body mass index”; 
Ca2+: calcium; 
CAD: doença cardíaca coronária;  
CAMKK: “calmodulin-dependent protein kinase kinase”;  
Cav(1): Caveolina(1); 
CAT: catalase; 
CCK: “cholecystokinin”/colecistoquinina; 
CCL(18): CC “chemokine ligand(18)”; 
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CCR(2): “chemokine (C-C motif) receptor(2)”; 
CD(1): ciclina D(1); 
CD40: “scavenger receptor-Cluster of differentiation(40)”; 
CD40L: ligando para o CD40; 
CDK(-4): ciclina dependente de cinase(-4); 
C-E: colesterol ester; 
células NK: células “natural killer”; 
células T auxiliares tipo 1 (Th1)/”T helper cells”:  
CEPT1: choline/ethanolamine phosphotransferase 1;   
CETP: “cholesterol ester transfer protein”; 
CFB: “complement factor B”;  
CG: carga glicémica; 
CHD: “coronary heart disease”/doença cardíaca coronária; 
CHO: “chinese hamster ovary cells";   
CHOD: colesterol oxidase; 
ChREBP: Carbohydrate Responsive Element Binding Protein; 
CIDEA: “cell death-inducing DFFA-like effector A”;   
CLA: “conjugated linoleic acid”/ácido linoleico conjugado;  
COL4A1: “major type IV alpha collagen chain of basement membranes”;  
COX: “cycloxygenases”; 
CPT1A/B: carnitine/choline acetyltransferase family;  
CR: restrição calórica, do inglês; 
CRAT: carnitine acetyltransferase; 
CRP: proteína C Reativa;  
CV: cardiovascular 
Cv: coeficiente de variação; 
CVD: “Cardiovascular Disease”/doenças cardiovasculares   
CYP: cytochrome P450 (Hydroxylases and Epoxygenases) 
Cyp7a: cholesterol 7 alpha hydroxylase; 
DAG: diacilglicéridos;  
DAP: “death-associated protein”;  
DAPK(2): “death-associated protein kinase(2)”;  
DBP: tensão arterial diastólica, do inglês; 
DC(1): “3,2 transenoyl-CoA isomerase”; 
DC: colesterol dietético, do inglês; 
D5D: delta 5 dessaturase; 
D6D: delta 6 dessaturase; 
DFT: Teoria da Densidade Funcional; 
DGAT: “diacylglycerol acyltransferase”; 
DGS: Direção Geral de Saúde; 
DHA: “docosahexaenoic acid”; 
DIO: “diet-induced obesity”; 
DNL: de novo lipogénese; 
DPA: “docosapentaenoic acid”; 
DPP-4: “dipeptidyl peptidase-4”; 
DPP-4i: inibidores da DPP-4; 
DPPC: 16:0-16:0-PC; 
DsbA-L: “disulfide-bond A oxidoreductase-like protein”;  
E.U.A./U.S.A. Estados Unidos da América; 
EA (t9C18:1): ácido elaidico;  
EC: células endoteliais; 
ECM: matriz extracelular;  
EDP: ácidos epoxieicosapentaenóicos; 
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EDTA: ácido etiloenodiaminotetracético; 
EE: ésteres etílicos; 
EEQ: ácidos epoxieicosatetraenóicos; 
EET: ácidos epoxieicosatrienóicos; 
EFSA: “European Food Safety Agency”; 
EGP: produção endógena de glucose; 
EL: “endothelial Lipase”; 
ELISA: “Enzyme-Linked Immunosorbent Assay”; 
ELOVL: “elongation of very long chain fatty acids”; 
eNOS: sintetase endotelial do óxido nítrico; 
Ensaios clínicos RC: randomizados e controlados/“randomized placebo-controlled trials”; 
EPA: “eicosapentaenoic acid”; 
ER: “endoplasmic reticulum”; 
ERFC: “Emerging Risk Factor Collaboration”; 
ERK: “extracellular receptor kinase”;  
Ero1-Lα: “ER oxidoreductase 1-Lα”; 
ET1: endotelina-1;  
FABP: “fatty acid binding proteins”; 
Fads1: da D5D; 
Fads2: da D6D; 
FAME: ésteres metílicos dos ácidos gordos, do inglês/ fatty acid methyl esters; 
FAS: sintetase dos AG/”fatty acid synthase”; 
FC: colesterol livre;  
FCM: Faculdade de Ciências Médias; 
FDA: “Food and Drug Administration”; 
FFAR(4): “free fatty acid receptor(4)”; 
FFQ: questionário semi-quantitativo de frequência alimentar; 
FOX(O/P3): “forkhead box protein(O/P3)”; 
G6Pase: glucose-6-fosfatase; 
GBD: “Global Burden of Disease”; 
GIP: “glucose-dependent insulinotropic polypeptide”/polipéptido insulinotrópico dependente da glucose; 
GIPR: recetores da GIP; 
GISSI: “Gruppo Italiano per Studio della Sopravvivenza nell it 'miocardico infarction”; 
GLP-1: “glucagon-like peptide-1”/péptido-1 tipo glucagon; 
GLP1R: recetores da GLP-1; 
GLUT(-1/4): transportadores da glucose(-1/4); 
GOD: glucose oxidase; 
gp78: “glycoprotein 78”;  
GPAT(3): “glycerol-3-phosphate acyltransferase(3)”; 
GPCR: “G-protein couplet receptors”; 
GPO: glicerol-3-P oxidase; 
GPx4/GSH-Px: glutationa peroxidase; 
GSK-3β: “Glycogen synthase kinase-3β”/3-beta-sintetase do glicogénio 
H. C.: hidratos de carbono; 
HbA1c: hemoglobinaA1 glicosilada; 
HDL-c: colesterol das HDL/high density lipoproteins cholesterol; 
HdoHE: ácidos hidroxidocosahexaenóicos;  
HEPE: ácidos hidroxieicosapentaenóicos; 
HepG2: células de hepatocarcinoma; 
HETE: ácidos hidroxieicosatetraenóicos;   
HF/LC: “High Fat/Low Carb” (dietas ricas em gordura/pobres em H. C.); 
HFD: dieta rica em gordura; 
HIF1A: “hypoxia-inducible factor 1”; 
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HipoTAG: hipotriacilgliceridémico; 
HL: lipase hepática; 
HMG-CoA redutase: hidroxi-metil-glutaril-CoA redutase; 
HNF-4α: Hepatic Nuclear Factor-4α; 
HO-1: heme oxigenase-1; 
HOCl: hipoclorito;  
HOMA(1)-IR: “Homeostasis Model Assessement Insulin Resistance”; 
HR: frequência cardíaca; 
hsCRP: high sensitivity CRP; 
HSL: lipase hormona sensível; 
HTA: hipertensão arterial; 
HUFA: ácidos gordos altamente insaturados/”highly unsaturated fatty acids”; 
HUVEC: “human umbilical vascular endothelial cells”; 
ICAM(-1): intracellular adhesion molecule;  
IDOL: “inducible degrader of LDLR”; 
IECAS: inibidores da enzima de conversão da angiotensina; 
IFNg: interferão-gama/ interferon gamma; 
IG: índice glicémico; 
IGF-1: “insulin-like growth factor-I”; 
IHD: “ischemic heart disease”; 
I-HDL: “intermediate HDL subfraction”; 
IkкB: cinases IкB; 
IL(-6): interleucina(-6)/ interleukin(6);  
IL1R1: “interleukin1 receptor type I”; 
Ileu: L-Isoleucina; 
IMC: índice de massa corporal; 
IMCL: lípidos intramiocelulares, do inglês; 
iNOS: “inducible nitric oxide synthase”; 
INS: Inquérito Nacional de Saúde; 
Insig(-1): “insulin induced gene(1)”;  
IQR: interQuartile range; 
IR: “Insulin Resistance”/insulino-resistência;  
IRAK-1: “IL-1 receptor-associated kinase 1”; 
IRF1: “interferon regulatory factor 1”;  
IRS(1/2): “insulin receptor(1/2)”; 
ISSFAL: “International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids”; 
iTFA: TFA industriais; 
ITGAM: integrina alpha M;  
ITGAV: integrina alpha V; 
ITGB(2): integrina beta(2); 
IкB: inibidor кB; 
JAK/STAT(3): “Janus-kinase/signal transducer and activator of transcription(3)”; 
JELIS: “Japan EPA Lipid Intervention Study”; 
JNK: “c-Janus N-terminal Kinase”; 
KLF(15): membro da família dos fatores de transcrição Krüppel; 
LA, 18:2 n-6: ácido linoleico, do inglês/”linoleic acid”; 
LAMB1: “laminin beta 1”; 
LCPUFA: “long-chain PUFA” 
LCAT: “lecithin:cholesterol acyl transferase”; 
LD: gotículas lipídicas; 
LDL-1-2: grandes LDL;  
LDL-c: colesterol das LDL, do inglês/” low density lipoproteins cholesterol”; 
LDLR: recetores para as LDL; 
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Leu: L-leucina,  
LF/HC: “Low Fat/High Carb”/pobres em gorduras/ricas em H. C.; 
L-HDL: grandes HDL, do inglês/”large HDL subfraction”; 
LI: índice lipofílico; 
LIPE: da HSL; 
LisoPL: “Lysophospholipids”;  
LKB(1), “serine/threonine kinase(11)”;  
LOX: “lipoxygenases”;  
LOX-1: “lectin-like oxidized LDL receptor 1”; 
Lp(a): lipoproteína(a); 
LPCAT: ”lysophosphatidylcholine acyltransferases”; 
LPIN1: da “lipin 1”;  
LPL: “lipoprotein lipase”/lipase lipoproteica; 
LPLAT: “lysophospholipid acyltransferases”; 
LPS: “lipopolysacchride”; 
LRP1: recetores da família dos LDLR;  
LT: leucotrienos; 
LTB4: leucotrieno B4; 
LUM: da “lumican”;  
LV: ventrículo esquerdo; 
LX: lipoxinas; 
LXR(a/b): “liver X receptor(a/b)”; 
Mac(-1): complexo macrófago recetor(-1);  
mAc: anticorpos monoclonais; 
MAPK: “mitogen-activated protein kinases”; 
MCP-1: “monocyte chemoattractant protein-1”/macrophage chemotactic protein; 
Met Sind: síndrome metabólico; 
MetAP2: “methionine aminopeptidase-2”; 
MetAP2i: inibidores da metionina aminopeptidase-2;  
MFGE-8: “milk fat globule-EGF-factor 8”; 
MG(2): (2-)monoacilglicéridos  
MGLL: da “monoglyceride lípase”; 
MHCII: “class II major histocompatibility complex”; 
MID-LDL: LDL intermédias; 
miR: microRNA; 
MLX: basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLHLzip) transcriptinal factor; 
mmLDL minimally modified low-density lipoprotein; 
MMP: matrix metaloproteases/”matrix metalloproteinases”; 
MPO: “myeloperoxidase”; 
MR: Maillard reactions;  
mTOR: “mammalian target of rapamycin”; 
mTORC1/2; mTOR complexos 1/2; 
MTTP: “microsomal triglyceride transfer protein”; 
MUFA: ácidos gordos monoinsaturados, do inglês/”monounsaturated fatty acids”; 
MV: microvesículas; 
Myd-88: “myeloid differentiation 88”; 
NaCl: cloreto de sódio; 
NF-кB: Nuclear Factor-kappaB; 
NME3: da “non-metastatic cells 3 protein”;   
NMR: “nuclear magnetic resonance spectroscopy”; 
NO: óxido nítrico; 
NPY: “neuropeptide Y”/neuropéptido Y; 
NREE: “non-resting energy expenditure”;  



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

25 
 

Nrf2: “NF-E2-related factor 2”; 
NSAID: “non-steroidal anti-inflammatory drugs”; 
O3I: Índice Ómega-3, do inglês/”Omega-3 Index”; 
OA: “oleic acid”; 
OMS: Organização Mundial de Saúde; 
ONOO-: anião peroxinitrito; 
oxHDL: HDL oxidadas; 
oxLDL: LDL oxidadas; 
P.A.: principio ativo; 
P: phosphorylation; 
PA: “palmitic acid”; 
PAD: peroxidase; 
PAF-AH: “platelet activating factor acetylhydrolase”; 
PAI-I: “plasminogen activator inhibitor-1; 
PAP2B: “phosphatidic acid phosphatase type 2B”; 
PAPC: 16:0-20:4n6-PC; 
PBMC: “peripheral blood mononuclear cells”; 
PC: fosfatidilcolina, do inglês/“phosphatidylcholine”; 
PCSK9: “proprotein convertase subtilisin/kexin type 9”;  
PD: protectinas; 
PDCD5: “programmed cell death 5”; 
PDPC: 16:0-22:6n3-PC; 
PDpPC: 16:0-22:5n3-PC; 
PE: “phosphatidylethanolamine”; 
PEPC: 16:0-20:5n3-PC; 
PEPCK: fosfoenolpiruvato carboxicinase;   
PERPP: “post-ER presecretory proteolysis”; 
PG: prostaglandinas; 
PGC-1α/β: PPARg coactivator(-1α/β); 
PG(E2): prostaglandina(E2);  
PGI2: prostaciclina (I2); 
PI: fosfatidilinositol; 
PI3K: “phosphatidylinositol-3 (PI3) kinase/ phosphoinositide 3 kinase”; 
PINK1: “PTEN-induced putative kinase 1”; 
PK(A/C): proteína cinase(A/C); 
PKA: “protein Kinase A” ou cAMPK); 
PKCbII: proteína cinase CbII; 
PKCθ: proteína cinase Cθ; 
PL: fosfolípidos/”phospholipids”; 
PLA2: fosfolipase A2/”phospholipase A2”; 
PLD1: fosfolipase D1; 
PLIN: perilipina/”perilipin”;  
Plin1: perilipina 1; 
PLPC: 16:0-18:2n6-PC; 
PLTP: phospholipid transfer protein; 
PNPLA2: “patatin-like phospholipase domain-containing protein 2 (ATGL)”; 
PON(1): paraoxonase(1); 
POPC: 16:0-18:1n9-PC (“1-palmitoyl-2-oleoyl-glycerol-3PC”); 
PPAR: “peroxisome proliferator-activated receptors”; 
PpC: proproteína convertases; 
PRG4: “Proteoglican 4”; 
PRR: “pattern recognition receptors”; 
PS: fosfatidilserina; 
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PSC: “Prospective Studies Collaboration”; 
PTEN: “phosphatase and tensin homolog”; 
PUFA: ácidos gordos polinsaturados, do inglês/”polyunsaturated fatty acids”;  
PWV: “pulse wave velocity”; 
PYY: péptido YY, do inglês/“peptide YY”; 
QUICKI: “Quantitative Insulin Sensitivity Check Index; 
RAGE: AGE Receptor;  
RANTES: “regulated on activation normal T cell expressed and secreted”; 
RBC: “red blood cells”; 
RBP4: “retinal-binding protein 4”; 
RCT: transporte reverso de colesterol, do inglês/”reverse cholesterol transport”; 
RE: retículo endoplasmático; 
REE: “resting energy expenditure”; 
Rheb: sub group of Ras family of GTP hydrolases; 
RI: recetor da insulina; 
RNS: espécies reativas de nitrogénio/”reactive nitrogen species”; 
ROS: “reactive oxygen species”; 
RPP: “rate pressure product” (RPP = HR x SBP (bpm x mmHg)); 
RR: risco relativo; 
rTFA: TFA de ruminantes; 
Rv: resolvinas; 
RXR: “retinoid X receptor”; 
S1P: “Sphingosine-1-Phosphate”; 
S6K1: “S6 kinase 1”;  
SA: “stearic acid”; 
SAA: “serum amyloid A”; 
SAT: AT subcutâneo; 
SBP: “sistolic blood pressure”/tensão arterial sistólica; 
SCARB1: do “scavenger receptor class B member 1” 
sCD(163): forma solúvel do CD(163);  
SCD: estearoil-CoA dessaturase, do inglês/”stearoyl-CoA desaturase”; 
SCP2: “sterol carrier protein-2”; 
SDCBP: “syndecan binding protein”;  
sdLDL: pequenas e densas LDL; 
SDMA: dimetilarginina simétrica; 
Ser: serina; 
Sesn(3): sestrina(3);  
SFA: “saturated fatty acids”/ácidos gordos saturados; 
SGLT1/2: “sodium-glucose co-transporter 1/2”; 
SGLTi: inibidores da SGLT; 
S-HDL: “small HDL subfraction”; 
SI: sistema imune/imunitário; 
Sirt(1): “NAD-dependent deacetylase sirtuin(1)”; 
SIVA1: “apoptosis-inducing factor”; 
SMC: “smooth muscle cells”; 
SNC: sistema nervoso central; 
SNP: “single nucleotide polymorphisms”; 
SOCS3: “suppressor of cytokine signaling (3)”; 
SOD, superóxido dismutase; 
SR-B1: “scavenger receptor class B member 1”; 
Src: “kinases family of protooncogenic tyrosine kinases”; 
SREBP(-2): “sterol regulatory element binding protein(-2)”;  
STAT(3): “Signal Transducer and Activator of Transcription(3)”; 
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STK17A: serine/threonine kinase 17a; 
SVF: fração vascular estromal; 
t2DM: diabetes mellitus tipo 2; 
T.A.: temperatura ambiente; 
TA: tensão arterial; 
TAG: triacilglicéridos/”triacylglycerols”; 
TCR: recetores das células T;  
TFA: ácidos gordos trans; 
TGF-β: “transformer grown factor-β”; 
THP-1: macrófagos THP-1; 
TLC: “therapeutic lifestyle changes”; 
TLR: “toll like receptors”; 
TMB: 3,3´,5,5´-tetrametilbenzidina; 
TNFa: “Tumor necrosis factor-a”/fator de necrose tumural; 
TNFR(1/2): recetores (tipo 1/2) para o TNFa; 
Total-c: colesterol total; 
Tp53: gene da proteína p53 (supressor tumural); 
TRADD: “TNFRSF1A-associated via death domain”; 
TRAF: “TNFR-associated factors”/factores associados ao TNFR; 
TRAF-6: “TNF receptor-associated factor 6”; 
TRAM: “TRIF-related adaptor molecule”; 
Tregs : células T reguladores; 
TRIS: Tampão Tris(hidroximetilo)-aminometano; 
TSC1/2: “tuberous sclerosis complex 1/2”; 
TX: tromboxanos; 
TXA2: tromboxano A2;  
UCP(3): “uncoupling protein(3)”; 
UFA: “unsaturated fatty acids”; 
UNL: Universidade Nova de Lisboa; 
UPR: “unfolded protein response”; 
US-FDA: “United States-Food and Drug Administration”; 
VA (t11C18:1): ácido vacénico; 
Val: L-Valina; 
VAT: tecido adiposo visceral; 
VCAM-1: “vascular cell adhesion molecule-1”; 
VCT: valor calórico total; 
VLCD: dieta muito baixa em calorias; 
VLDL-c: colesterol das VLDL/“very low-density lipoproteins cholesterol”;  
Xbp-1: “X-box binding protein 1”; 
WAT: AT branco; 
WC: perímetro de cintura; 
WD: “westernized diet”/dieta Ocidental; 
WT: “wild type” do inglês/ 
WO: “washout”/período de pós-intervenção; 
β-MHC: isoforma β da cadeia pesada da miosina; 

 
 
 
 
 
 
Resumo: 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

28 
 

Estratégia para as Opções Dietéticas de Combate à Obesidade Relacionadas com a Morbilidade 
Cardiometabólica 

 
Em 2014, mais de 1.9 biliões de adultos em todo o mundo, tinham excesso ponderal/obesidade. 
Independentemente da estratificação dos fatores ou do seu eventual efeito aditivo, a causa fundamental do 
excesso de adiposidade parece estar associada a um desequilíbrio crónico no balanço energético e, em 
particular, entre o aumento do consumo e a diminuição no gasto de energia, usualmente associado a um 
padrão alimentar com elevado consumo de alimentos energeticamente densos (ricos em calorias) e/ou à 
diminuição da atividade física. Dados do Global Burden of Disease (GBD) Obesity Collaboration, estimam 
que, em 2010, as mortes associadas ao excesso ponderal e obesidade, devido principalmente às CVD, foi de 
3.4 milhões (ver Capítulos 1 e 2). Devido à elevada prevalência, e ao seu difícil tratamento, a prevenção da 
obesidade assume particular importância e, de entre os fatores comportamentais associados à obesidade e 
suas comorbilidades passíveis de modificar, a intervenção dietética é preeminente. Numa perspetiva de 
saúde pública, a identificação de grupos de alimentos com efeitos positivos vs. negativos sobre a 
etio(pato)logia da obesidade, pode ser útil, mais fácil de implementar e, tendo por base, as recomendações 
dietéticas/nutricionais. Por exemplo, os fundamentos da “diet heart hypothesis” postulam, que uma dieta 
pobre em PUFA, e rica em SFA e colesterol, pode contribuir para o aumento dos níveis de colesterol em 
circulação, e para o desenvolvimento da aterosclerose e da CHD. Contudo, o efeito da substituição dos SFA 
da dieta, quer pelos H. C., quer pelos PUFA n-6, pode estar associado, e.g., ao aumento da dislipidémia 
aterogénica, e na incidência da obesidade e da t2DM e, no segundo caso, ao aumento do risco de cancro, de 
CHD, de eventos CV, morte por doença cardíaca, eventualmente associadas ao aumento das oxLDL, e à 
diminuição do HDL-c. De facto, muitas dúvidas permanecem em relação ao papel dos AG n-6 e n-3 e/ou ao 
seu rácio na dieta, no contexto da obesidade e das comorbilidades associadas (ver Capítulo 2 e 3).  
 
Objetivos da Tese: 
O presente estudo pretendeu analisar (objetivo principal), de que forma a suplementação de peixe gordo, 
na forma de sardinhas em conserva, 2x por semana, incluída na dieta habitual [com um total de HUFA n-3 
de 0.85 (g/dia)], correspondente a um total de HUFA n-3 de ≈480 mg/dia, para um rácio EPA/DHA de ≈2:1, e 
um rácio n-3/n-6 de cerca de 1:1, durante 3 meses, pode contribuir para um perfil metabólico e inflamatório 
mais cardioprotetor, e sobre o produto da frequência cardíaca x TA Sistólica (RPP), um marcador alternativo 
da necessidade de oxigénio pelo miocárdio (ver Capítulo 4). Incluindo a variação no perfil em ácidos gordos 
e, em particular o O3I (EPA+ DHA, % relativa) nos eritrócitos (RBC), em um conjunto de indivíduos com 
diferentes padrões de consumo, níveis de adiposidade e comorbilidades associadas; e de que forma as 
variações nos biomarcadores (e.g., inflamatórios, de sensibilidade insulínica, e atero-trombogénicos) podem 
ser obtidas em função da alteração nos níveis de adiposidade, expressa pelo IMC e o perímetro abdominal, 
quer na “baseline” (estudo observacional/transversal), quer ao longo do tempo (estudo de intervenção e 
pós-intervenção). 
 
Materiais, Métodos e Amostra populacional: 
Para a persecução dos objetivos, indivíduos adultos, de ambos os géneros, foram convidados a participar no 
presente estudo de investigação. O protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética, da 
Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa, Portugal, de acordo com a Declaração de 
Helsinquia. Informação acerca do estilo de vida, hábitos alimentares com base no FFQ semi-quantitativo 
validado para a população portuguesa, dados antropométricos parâmetros bioquímicos em jejum (>10 h) 
[glucose, lípidos, apoproteínas e lipoproteínas, hsCRP, Lp(a), subfrações moleculares das LDL e HDL 
(LipoprintTM), hs-insulina, LDL oxidadas (oxLDL), adiponectina total (Adipo Total) e de alto peso molecular 
(Adipo-HMW), a concentração da lipase endotelial (EL) (ELISA), o TNFa, a IL-6, e a leptina (LuminexTM)], o 
perfil em ácidos gordos e o Índice Omega-3 (O3I) nas RBC, a tensão arterial sistólica (SBP) e diastólica (DBP), 
frequência cardíaca (HR, do inglês), história clínica (pessoal e familiar), foram obtidos, reportados, ou 
determinados de cada indivíduo em intervalos de tempo pré-definidos, na “baseline”(BL)/T0, e às 4/T1 e 
12/T3 semanas (período de intervenção). Um pequeno grupo de participantes foi escolhido de modo 
(parcialmente) aleatório para uma visita aos >6 meses (≈6.5 meses) (período de pós-intervenção ou de 
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“washout”, WO). A tensão arterial foi medida ≥ 2 x com um equipamento automático, e o RPP calculado 
como o produto da frequência cardíaca x TA Sistólica (bpm x mmHg) em 65 voluntários. Diferenças 
significativas entre tempos foram determinadas pelo teste de t, Wilcoxon e/ou “Friedman´s by ranks”. Testes 
paramétricos e não paramétricos, e.g., coeficientes de correlação de Spearman’s, e correlações parciais 
foram utilizados. A significância estatística foi determinada para p < 0.05. Sendo definido como principal 
“end-point” a alteração nos níveis de TAG e/ou do LDL-c/HDL-c, e como “end-points” secundários a) 
alterações nas subfrações moleculares das lipoproteínas (LDL e HDL) e/ou nos “surrogate markers” do 
tamanho das partículas de LDL/HDL, como sejam os rácios LDL-c/ApoB e HDL-c/ApoA1, ou ainda b) nos 
biomarcadores de inflamação e de sensibilidade insulínica. Os rácios C16:1/C16:0, C18:1/C18:0 e 
C18:0/C16:0 foram calculados e representam uma medida da estimativa da atividade da SCD16, SCD18 e 
ELOVL6 (ver Capítulo 5).  
 
Resultados & Discussão:  
Dos 82 indivíduos que visitaram o Departamento de Bioquímica (DB)-FCM-UNL, no âmbito do presente 
trabalho de investigação, 75 iniciaram e 57 terminaram o período correspondente aos 3 meses (T3) de 
intervenção (Figura A). Para toda a amostra populacional na BL/T0 (n = 78) a média das idades foi de 48.5 ± 
13.5 anos (entre os 19 e os 80 anos), para um peso corporal de 81 ± 16 kg (54-119 kg), e um IMC de 29.2 ± 
5.4 (19.3-41.4, n = 77), e com ≈31 % indivíduos normoponderais e 46.7 % obesos. Dos setenta e oito 
voluntários, 42 eram mulheres e 36 homens, na sua grande maioria Caucasianos (≈95%). Em uma análise de 
subgrupo na “baseline” (n = 54), diferenças significativas (p < 0.05), entre géneros, foram encontradas nos 
níveis de S-HDL, leptina, ou de ApoA1. Sendo que, a Adipo Total, a Adipo-HMW, e o HDL-c, encontravam-se 
significativamente (p < 0.05) aumentados no género feminino. Contudo, não se observaram diferenças 
significativas (p > 0.05), entre géneros, nos níveis de colesterol total, LDL-c, e no rácio Adipo Total/Adipo-
HMW (Capítulo 6). 

Os modelos de análise multivariada permitiram observar que os TFA da dieta (% E) e a leptina 
apresentam-se como preditores positivos, e o HDL-c negativo, dos diferentes parâmetros de adiposidade; 
por outro lado, como observado para o perímetro de cintura (WC), a ingestão de proteínas da dieta (% E) 
pode apresentar efeito anti-obesogénico, e mesmo em relação ao peso corporal, sendo que este efeito 
parece ser exclusivo do grupo de indivíduos normoponderais. O que foi, pelo menos em parte, confirmado 
com a ingestão dos BCAA, no contexto do aumento da adiposidade, determinada pelo IMC, e relacionados, 
e.g., com a homeostasia da energia e do peso corporal (como a leptina, a insulina, a adipo-HMW, a IL-6, ou 
o TNFa), e com os marcadores cardiometabólicos (como as subfrações moleculares das LDL e HDL, o VLDL-c, 
o HDL-c, as oxLDL, ou os TAG). Mas com a Leu associada com um melhor perfil (cardio)metabólico, 
comparativamente com os outros BCAA, de forma independente da adiposidade, mas dependente da 
proporção no total das proteínas e de energia ingeridas.  

75 iniciaram o estudo de
intervenção (4 semanas) 

68 continuaram o estudo
de intervenção

(8 semanas)

57 completaram o
estudo de intervenção

(12 semanas)

7 desistiram
3. motivos pessoais
2. questões laborais

2. não gostam de
sardinha em conserva

11 desistiram
6. questões laboriais
4. motivos pessoais

1. gravidez

Estudo, e.g., 
observacional,

caso-controlo, etc

Estudo de intervenção
(análise ás 4 semanas) 

Total de indivíduos
(n= 82) 

7 desistiram antes do início
do estudo intervenção (3 + 

4) 

Estudo de intervenção
(análise ás 8 semanas)

Período de pós-
intervenção

(WO)

(n=10 voluntários) 

Estudo de
pós-intervenção
(≈14 semanas)

 
Figura A. Diagrama de Fluxo dos participantes nos períodos de intervenção e pós-intervenção. 
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Em uma análise de subgrupo (n = 21) na “baseline” o ácido oleico (OA) da dieta correlacionou-se 
negativamente com o C20:4 n-6 (AA) (p = 0.031) nas RBC e, em conjunto com a estimativa da atividade da 
SCD16 e da ELOVL6, mostraram ser preditores independentes na partição dos AG n-3 e n-6 nas 
biomembranas, como observado para as RBC, sugerindo um importante mecanismo molecular de regulação 
fisio(pato)lógico no controlo das moléculas bioativas envolvidas na resposta imuno-inflamatória na 
obesidade e comorbilidades associadas. Já a ingestão dos TFA totais na dieta (1.09 ± 0.49 g/dia), na análise 
bivariada, correlacionou-se negativamente com a estimativa das atividades da SCD16 (p = 0.009) e da SCD18 
(p = 0.042), após ajuste múltiplo, os TFA mantiveram a correlação negativa com a SCD16 e a SCD18. Do 
mesmo modo, após ajuste múltiplo, incluindo também os PUFA totais da dieta, ambas as associações 
permaneceram negativas e significativas. Os lípidos totais da dieta correlacionarem-se positivamente (rs = 
0.497, p = 0.022) com o Índice Lipofílico (LI) nas RBC (25.9 ± 2.0), assim como o C18:0 (SA) e o C20:0, após 
ajuste múltiplo para a ingestão total de energia (ou a ingestão de lípidos totais), a idade e o IMC. Ao invés, o 
EPA, o DPA, e o DHA, associam-se negativamente com o LI nas RBC, contudo, apenas o DHA (e o O3I), 
apresentam correlações significativas (p < 0.05), e após ajuste. Os níveis de endotelial lipase (EL) no plasma 
(n = 21) correlacionaram-se positivamente com o colesterol total (Total-c) (rs = 0.519, p = 0.048) e com os 
TAG (rs = 0.618, p = 0.014). A EL mostrou uma associação positiva e significativa com os rácios EPA/AA e 
EPA/LA nas RBC. Contudo, não foram encontradas diferenças significativas entre a EL e o O3I nas RBC, 
independente do modelo. Considerando toda a amostra populacional, a EL associou-se de forma positiva, e 
significativa, com a % de células β mas não com o HOMA1- e HOMA2-IR e mostrou uma associação positiva 
e significativa com os níveis de IL-6 (p < 0.05), mas não com o TNFa (p > 0.05) (Capítulo 6).  
Os PUFA totais e o rácio PUFA/SFA associam-se positivamente com a EL, que se mantém significativas após 
ajuste múltiplo para os lípidos e hidratos de carbono totais e a ingestão de álcool na dieta, a adiposidade 
total (IMC), a idade, o rácio LDL-c/HDL-c, a hsCRP, e a insulinemia. Os PUFA associaram-se igualmente de 
forma positiva com a insulinemia quando considerada toda a população, mas com diferenças significativas 
entre os subgrupos após estratificar para a mediana da insulina em jejum. Dados da “baseline” mostraram 
que 1) para toda a população, as oxLDL correlacionaram-se positivamente com a idade, o IMC, a glucose, o 
colesterol-total, os TAG, o LDL-c, as ApoB e as S-HDL, e de forma negativa com as L-HDL (p < 0.05 para 
todos); 2) após estratificar para os níveis de hsCRP (ponto-de-corte, 2.0 mg/L) a associação entre as oxLDL e 
as L-HDL e as S-HDL permaneceu significativa no sub-grupo com hsCRP <2.0 mg/L (rs = -0.506, p < 0.01 e rs 
= 0.587, p = 0.001) e no sub-grupo hsCRP ≥ 2.0 mg/L (rs = -0.419, p < 0.05 e rs = 0.416, p < 0.05), 3) um perfil 
similar foi observado após estratificar para os níveis de glucose em jejum (cut-off, 100.0 mg/dL); 4) para o 
HDL-c (ponto-de-corte, 50.0 mg/dL) a magnitude da significância estatística era muito similar entre os dois 
sub-grupos, mas com um aumento na força de correlação no sub-grupo com HDL-c ≥ 50.0 mg/dL; 5) ao 
invés, após estratificar para o LDL-c (ponto-de-corte, 120.0 mg/dL) apenas o sub-grupo com LDL-c <120.0 
mg/dL mantem a significância entre as oxLDL e as L-HDL e S-HDL (rs= -0.439, p<0.05 e rs=0.474, p<0.01, 
respetivamente). Não foram observadas correlações significativas com as I-HDL (p > 0.05), em qualquer 
análise de sub-grupo, e com o HDL-c a correlacionar-se de forma significativa, e inversa, com as oxLDL 
apenas nos sub-grupos com hsCRP <2.0 mg/L e LDL-c <120.0 mg/dL. Por análise multivariada, a lipase 
endotelial (EL), e a obesidade (IMC), mostraram possuir, de forma independente, boa capacidade preditiva 
do fenótipo molecular das HDL, e para as S-HDL e L-HDL, respetivamente; contribuindo, desta forma, para 
uma melhor compreensão das alterações cardiometabólicas e comorbilidades associadas ao Síndrome 
Metabólico/obesidade (Capítulo 6).  
 Não foram encontradas diferenças significativas, ao longo do período de intervenção, para o HDL-c, 
o colesterol total (Total-c), os TAG, o rácio TAG/HDL-c, a ApoA1, a Lp(a), o LDL-c, a hsCRP, a massa da EL (p > 
0.05). Ao invés variações significativas foram observadas nos níveis de glucose (p < 0.05), ApoB (p < 0.01), e 
nos rácios ApoA1/ApoB (p < 0.05) e LDL-c/ApoB (p < 0.01), ao longo do período de intervenção. Em relação 
aos “end-points” secundários, enquanto que o rácio HDL-c/ApoA1 parece seguir o padrão observado para 
os níveis de HDL-c (em ambos os períodos, de intervenção e pós-intervenção), o rácio LDL-c/ApoB mostrou 
um aumento significativo. O rácio ApoA1/ApoB aumentou em T1 e T3 (p < 0.01 e p < 0.05, respetivamente), 
comparativamente com o T0. Enquanto que as MID-LDL (%) aumentam ao longo do período de intervenção 
(p < 0.05), e em particular entre a BL/T0 e o T3 (p < 0.01). As oxLDL apresentam uma diminuição significativa 
ao longo do período de intervenção (p < 0.001), e entre a BL/T0 e o T3 (p < 0.001), e o T1 e o T3 (p < 0.001). 
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Por exemplo, o rácio LDL/ApoB aproxima-se dos valores da “baseline” no período de WO (p > 0.05). Por 
outro lado, os níveis de EPA (mol %), o rácio EPA/AA, a ELOVL6, e o O3I nas RBC, aumentam de forma 
significativa após os 3 meses do período de intervenção (p < 0.05 para todos) (Capítulo 6).  
Em uma subamostra (n = 65), a suplementação apresentou benefícios, sobre o RPP, um marcador 
alternativo da necessidade de oxigénio pelo o miocárdio, e com este a diminuir de forma constante ao logo 
do período de intervenção. Diferenças significativas são observadas entre os valores da BL/T0 e o T1 (p = 
0.01) (-526.84 mmHgxbpm, IC95% -132.2 a -921.5), e o BL e o T3 (p = 0.001) (-668.28 mmHgxbpm, IC95% -
305.3 a -1031.3), mas não entre o T1 e o T3 (p > 0.05) (Capítulo 6).  
 
Conclusões:  
Os PUFA totais da dieta, mas não os SFA, associam-se positivamente com a concentração plasmática da EL, o 
que pode representar um mecanismo possível pelo qual os PUFA podem contribuir para a diminuição dos 
níveis de HDL-c. Adicionalmente, os PUFA vs. SFA mostram correlações opostas com o rácio HDL-c/ApoA1, 
um “proxy” do tamanho e composição das partículas de HDL. Estes resultados parecem indicar, pelo menos 
em parte, o envolvimento da insulina, e das suas vias de sinalização, como a via PI3K(PTEN)/Akt/mTOR, na 
relação entre os PUFA e a massa de EL em circulação, com impacto nos níveis de HDL-c e, em particular, nos 
indivíduos com valores mais elevados de insulinemia/insulino-resistência determinada pelo HOMA-IR. Em 
adição, as correlações encontradas no presente estudo permitiram estabelecer uma aproximação 
mecanística que pode explicar alguns dos efeitos metabólicos da lípase endotelial (EL), na interface entre a 
inflamação e o metabolismo/homeostasia dos lípidos, e que parece ser suportado pelos modelos teóricos. 
Por outro lado, dados da “baseline parecem 1) suportar o papel protetor das L-HDL contra as modificações 
das LDL mediadas por mecanismos oxidativos, e os seus efeitos negativos, em contraste com S-HDL; no 
entanto os atuais resultados não excluem um papel antioxidante direto das S-HDL contra as oxLDL; 2) a 
presença concomitante de inflamação e/ou (hiper)glicemia (glicemia em jejum elevada) atenuou, de forma 
efetiva, as correlações encontradas; 3) concentrações de LDL-c acima do ponto de corte (120 mg/dL) podem 
abolir/atenuar a associação entre as L- e as S-HDL e as oxLDL, o que merece uma análise mais detalhada em 
trabalhos futuros. Finalmente, as relações encontradas não significam causalidade, e carecem de ajuste 
para outros potenciais fatores de “confusão”.  

Nesta amostra populacional, a suplementação com 440 mg/dia de EPA+DHA, e ≈500 mg/dia de HUFA n-3, 
na forma de sardinhas em conserva, duas vezes por semana, aumentou as grandes partículas de LDL, mais 
dinâmicas, e menos aterogénicas, e diminuiu as oxLDL, um importante preditor de risco CVD. Para além da 
associação inversa entre o tamanho das partículas de LDL e os níveis de oxLDL, a modulação imuno-
inflamatória, com diminuição significativa do TNFa, ao longo do período de intervenção, parece ser 
igualmente um importante mecanismo envolvido, no efeito da suplementação com os HUFA n-3 e, em 
particular, no grupo de indivíduos com excesso ponderal/obesidade. O que parece confirmar os resultados 
obtidos na “baseline”, e que indicam que os eventuais efeitos biológicos do EPA, do DHA, e do rácio 
EPA/DHA, e.g., sobre o perfil lipo(apo)proteico, estão dependentes do grau de adiposidade e/ou da 
presença de um quadro clínico ou sub-clínico de inflamação, o que parece ser parcialmente suportado pelos 
modelos teóricos, em relação ao efeito antioxidante dos HUFA n-3. Estes dados realçam ainda a importância 
da associação entre os vários fatores de risco CV, como a adiposidade, e o RPP, e com a suplementação da 
dieta a diminuir, de forma significativa, o RPP e a tensão arterial (SBP e a DBP) ao longo do período de 
intervenção, comparativamente com a “baseline”, mas a não mostrar efeito sobre a HR; e com a diminuição 
mais significativa da SBP a ser obtida no grupo de indivíduos sem terapêutica hipertensiva. 

Em suma, o enriquecimento de “dietas prudentes” com peixe gordo (sardinhas) pode providenciar uma 
“nova estratégia” que é, simultaneamente, eficiente, fácil e barata para se lutar contra a obesidade e 
comorbilidades associadas.  

 
 
 
Summary: 
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Rationale for Dietary Options in Obesity-related Cardiometabolic Morbidity 
 
 
In 2014 more than 1.9 billion adults Worldwide (> 18 y) were heither overweight or obese. Independently of 
risk factors, and/or from their cumulative effects, the fundamental cause of overweight/obesity is an energy 
imbalance between calories consumed (e.g., from energy-dense foods) and calories expended (e.g., 
decrease physical activity). The degree of adiposity due to changes the genotype/phenotype environment, 
can modulate the properties of cardiometabolic risk factors and their association. Data from Global Burden 
of Disease Obesity Collaboration, estimated that overweight/obesity were cause of 3.4 million deaths in 
2010, mainly from cardiovascular diseases (CVD) (see Chapter 1 and 2).  
 A number of studies have emphasized the influence of fatty acids composition in different 
pathophysiological settings, such as those involved in insulin resistance, eicosanoids production and 
signalling pathways. Excessive amounts of dietary n-6 fatty acids (such as linoleic acid, LA) increase the 
competition in favor of n-6 over n-3 fatty acids for the desaturation (Delta-5 and Delta-6 desaturases) and 
elongation enzymes. A very high n-6/n-3 ratio, as is found in today’s Western diets, has been shown to 
promote the pathogenesis of many diseases, including cardiovascular disease (CVD), cancer, metabolic 
inflammation and autoimmune diseases, whereas increased levels of n-3 PUFA (a lower n-6/n-3 ratio), exert 
suppressive beneficial effects. Dietary strategies are accepted to represent a major factor in the prevention 
approach of obesity related co-morbidities, such as CVD and type 2 DM. However, conflicting 
recommendations exist concerning the nature and amount of different dietary fats, fatty acids, and the 
ratios among them. For instance, although a large number of epidemiological and clinical studies have 
consistently showed that the substitution of dietary SFA by PUFA (“diet heart hypothesis”) contributed for 
decrease CVD risk, e.g., by lowering LDL-c and/or TAG blood levels, a reduction on HDL-c is also commonly 
observed (see Chapter 3). Furthermore, well defined molecular mechanisms can help to explain the role of 
PUFA on ApoB-rich lipoproteins metabolism. The lowering of HDL-c levels observed in some studies, are less 
well understood. PUFA can change the size and distribution of HDL molecular subfractions, and the 
protective role of HDL on mechanisms involving LDL particle modifications. In addition, inflammation can 
modulate HDL particles functional properties, by changing lipidomic and proteomic, and their association 
with other cardiometabolic risk factors, like oxidized LDL (oxLDL) a well-known CVD predictor. Furthermore, 
despite their effect on HDL endothelial lipase also acts on ApoB-rich lipoproteins, and in addition to their 
catalytic activity EL also shows a bridging (non catalytic) capacity onto lipoproteins (see Chapter 2). 
 
Main Objective: 
The recommendations for fish-based dietary consumption is supported mainly by maintenance of 
cardiometabolic health and/or improve CVD in primary prevention. However, the exact mechanisms that 
support such recommendations remain to be fully elucidated. This work aimed to assess the effect of 
canned sardines supplementation (main goal) twice-a-week (≈480 mg/day of n-3 HUFA, with a EPA/DHA 
and n-3/n-6 ratios of ≈2:1 and 1:1, respectively), as an integral part of the diet (with a total n-3 HUFA of 0.85 
(g/day), at BL/T0), in CVD risk factors and, in addition, on the rate-pressure product (RPP), a surrogate 
marker of myocardial oxygen demand, during 3 months (see Chapter 4).  
 
Population Sample and Methods:  
The population sample was composed by 78 consecutive free-living individuals from both genders, and with 
age ≥18 years. The present work comprise a cross-sectional/observational and intervention study Protocol. 
Informed consent was obtained from all participants. The experimental protocol was approved by the Ethical 
Committee, Faculty of Medical Sciences (FCM), New University of Lisbon (UNL), Portugal, in agreement with 
Helsinki Declaration. 
Dietary intake was obtained by face-to-face interviews using a semi-quantitative food frequency 
questionnaire, validated for the Portuguese population, comprising 82 items, and reported to the previous 
year, and the FA profile of red blood cells (RBC) by gas chromatography. Venous Blood was sampled after an 
overnight fast and analysed for glucose, triacylglycerols, total cholesterol, HDL-c, ApoA1, ApoB, Lp(a), and 
hsCRP by enzymatic and turbidimetric techniques using a Hitachi 911; endothelial lipase (EL), insulin, 
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adiponectin (total and WMH), and oxLDL by ELISA. LDL and HDL molecular subfractions by using the 
polyacrylamide gel electrophoresis system (LIPOPRINT®), TNFa, leptin, and IL-6 by Multiplex TecnhologyTM 
(LuminexTM), at 0(BL), 1(T1), and 3(T3) month’s time. A small group of participants were randomly assigned 
for a 6.5(WO) month visit. Blood pressure was measured at least twice with an automatic recorder, and the 
RPP was calculated as heart rate × systolic BP (bpm x mmHg) in 65 volunteers. Significance between different 
times was found using paired sample t-test, Wilcoxon, and/or Friedman´s by ranks. Parametric and 
Nonparametric test, Spearman’s correlation coefficient, and partial correlations, was determined. The 
statistical significance was set at p < 0.05. The main end-point include TAG blood levels variations (and/or 
HDL-c/LDL-c), and changes in HDL/LDL molecular subfractions (and/or in LDL-c/ApoB and HDL-c/ApoA1 
ratios), or in inflammatory and insulin sensitivity biomarkers, was secondary endpoints. The calculated 
C16:1/C16:0, C18:1/C18:0 and C18:0/C16:0 ratios which give product-to-precursor measures of SCD16, SCD18 
and ELOVL6, respectively (see Chapter 5). 
 
Results and discussion:  
Individuals (n = 78) were enrolled, mean age of 48.5 ± 13.5 years (between 19 and 80 y) and BMI 29.2 ± 5.4 
kg/m2 (19.3-41.4, n = 77) from both genders (Figura B), comprising ≈31 % and 46.7 % of normal weight and 
obese subjects, respectively, 42 women and 36 men, mostly Caucasians (≈95%). In a subgroup analysis at 
“baseline” (n = 54), significantly differences (p < 0.05) between genders was found for S-HDL, leptin, or 
ApoA1, and with Adiponectin (Adipo Total), Adiponectin HMW (Adipo-HMW), and HDL-c, in higher levels (p 
< 0.05) in women, compared with man. However, no significantly differences (p > 0.05) was found for total 
colesterol, LDL-c, and for the Adipo Total/Adipo-HMW ratio. 
 The multivariate regression models showed that trans fatty acids (TFA) in diet (% E) and leptin were 
independent predictor and positively, and HDL-c negatively, associated with body weight, waist 
circumference, and BMI. However, by bivariate analysis, dietary proteins (% E) negatively correlated with 
waist circumference and body weight, in normo weight subjects, like observed for BCAA and, at least in 
part, related with leptin/IL-6 association. In a bivariate analysis (n = 21) total fat in diet correlated positively 
with the lipophilic Index (LI) in RBC biomembranes (rs = 0.497, p = 0.022). After multi-adjust for energy 
intake, BMI and age total fat in diet maintained the positive correlation with LI, with an increase in 
significance. In case of individuals dietary FA both C18:0 (SA) and C20:0 correlated positively with LI in RBC 
biomembranes, p = 0.034 and p = 0.002, respectively. In the bivariate analysis, TFA (1.09 ± 0.49 g/dia) intake 
correlated negatively with the SCD16 (p = 0.009) and SCD18 (p = 0.042) estimation of enzymes activities. 
After multi-adjust, TFA maintained the negative correlations with SCD16 and SCD18 (p = 0.031 and p = 
0.005, respectively). After multi-adjust, including dietary total PUFA, both associations still remained 
negatively significant. 

Figure B. Flow diagram of study interventions and post -intervention (WO) periods.  
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In the subgrups analysis by bivariate analysis, dietary oleic acid (OA) correlated negatively with C20:4 n-6 
(AA) (p = 0.031) in RBC. With multivariate regression analysis, dietary OA (p < 0.001) is negatively and 
estimation of SCD16 and ELOVL6 activities (p < 0.05) positively associated with AA in RBC. The multivariate 
regression models also showed that dietary OA is an independent positive predictor and associated with 
C22:5 n-3 in RBC. Furthermore, BMI is positively correlated with SCD16, and both SCD16 and SCD18 were 
positively associated with triacylglycerols blood levels.  
Plasma EL mass (n= 21) correlates positively with total cholesterol (Total-c) (rs = 0.519, p = 0.048) and TAG 
(rs = 0.618, p = 0.014), and negatively with ApoA1/ApoB ratio (rs = -0.506, p = 0.054), although in the border 
of significance. Moreover, EL showed a positive and significant association with EPA/AA and EPA/LA ratios in 
RBC. For instance, after adjust for ApoA1/ApoB ratio we observed a positive and moderate-to-strong 
correlation between EL and EPA and negative with AA in RBC, that remained significant after multi-adjust 
that include age and BMI, as well. No significant correlations were found between EL and O3I (EPA+DHA) in 
RBCs, in any model analysis. However, taking in consideration the whole sample population, EL correlated 
positively (p < 0.05) with the percentage of β cells. 
 Using bivariate analysis, the PUFA/SFA ratio showed a negative correlation with the HDL-c levels (p < 
0.05) and, although in the borderline of statistical significance, with Total-c and HDL-c/ApoA1 ratio. In 
addition, the PUFA/SFA ratio correlated positively with fasting insulin levels (p < 0.05). Total dietary PUFA 
and the PUFA/SFA ratio correlated positively with the plasma endothelial lipase (EL) levels (p < 0.05), that 
remained significant after multi-adjust for age, BMI, total fat and carbohydrates in diet, alcohol 
consumption, fasting insulin or hs-CRP levels. 
Baseline data also showed 1), for entire population that, oxLDL correlated positively with age, BMI, glucose, 
total-cholesterol (total-c), triacylglycerols, LDL-c, ApoB and S-HDL, and negatively with L-HDL (p < 0.05 for 
all); 2) after stratified for hsCRP (cut-off, 2.0mg/L) the associations between oxLDL and L-HDL and S-HDL 
remain significant in the subgroup hsCRP <2.0mg/L (rs = -0.506, p < 0.01 and rs = 0.587, p = 0.001) and in 
the subgroup hsCRP ≥ 2.0mg/L (rs = -0.419, p < 0.05 and rs = 0.416, p < 0.05), respectively; 3) a similar 
pattern was observed after stratified for glucose (cut-off, 100.0mg/dL); 4) for HDL-c (cut-off, 50.0 mg/dL) the 
statistical significance magnitudes were quite similar in both subgroups, but with increase in the correlation 
strength in the subgroup HDL-c ≥ 50.0mg/dL; 5) conversely, after stratified for LDL-c (cut-off, 120.0mg/dL) 
only the subgroup LDL-c <120.0mg/dL maintained the significance between oxLDL and L-HDL and S-HDL (rs= 
-0.439, p<0.05 and rs=0.474, p<0.01, respectively). No significant correlations were found with I-HDL 
(p>0.05), in any subgroup analysis. HDL-c significantly (and inversely) correlated with oxLDL only in hsCRP 
<2.0mg/L and LDL-c <120.0mg/dL subgroups. 
Adults (n = 75) started and 57 completed the intervention study (Figure B). After three months intervention, 
there are no significant changes in total-chol, HDL-c, LDL-c, TAG, ApoA1, hsCRP, Lp(a) or EL mass. Conversely, 
ApoA1/ApoB (BL vs T1) and LDL-c/ApoB (BL vs T1 and T3) ratios and glucose (BL vs T1) significantly increased 
and ApoB significantly decreased (BL vs T1). In addition, (MID)-LDL subfractions increased (p < 0.05) in T3 
compared with baseline and oxLDL decreased (p < 0.001) in T3 compared with T1 and BL. In a subset of the 
same population, TNFa significantly decreased after 3 months (p < 0.05). For instance, the LDL/ApoB ratio 
closely returned to baseline values after the wash-out (WO) period (p > 0.05). For instance, the level (mol %) 
of EPA, the EPA/AA ratio, ELOVL6, and the O3I in RBC, significantly increased after three months 
intervention period (p < 0.05 for all).  
At baseline a positive correlation between RPP and BMI, waist circumference, glucose, Total-c, TAG, ApoB, 
LDL-c, sd-LDL, I-HDL, S-HDL, hs-CRP, or ox-LDL, was found, and negatively with ApoA1/ApoB ratio, L-HDL (p < 
0.05) and, borderline significance, with (MID)-LDL (p = 0.051). No significant correlations were observed 
between RPP and HDL-c, ApoA1 or Lp(a). After three months of dietary intervention RPP significantly 
decreased in T1 (p = 0.01) and T3 (p = 0.001) versus baseline. 
 
Conclusions:  
Both total and HMW adiponectin, in this sample population, were associated with a better cardiometabolic 
profile, independently of adiposity, and conversely with leptin. The presente work also allow concluded that 
the correlations observed between adiponectin and leptin and HDL-c/ApoA1 and IL-6/TNFa/hsCRP, 
respectively, were maintain among the BMI groups. In line with this data, the eventual anti-obesogenic 
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effect of dietary proteins, seems to be mediated, at least in part, by the axis leptin/pro-inflammatory 
citokines, mainly IL-6.  
These data also underline, in a sub-group analysis, that dietary oleic acid, SCD16 and ELOVL6 can interfere 
with n-3 and n-6 partition in biomembranes such as RBC, suggesting an important molecular 
(patho)physiological regulatory mechanism role in controlling bioactive molecules availability such as those 
involved in the immune-inflammatory response in obesity-associated comorbidities.  
Total dietary PUFA, but not SFA, positively associated with plasma EL mass, put forward a putative 
mechanism by which PUFA may contribute for lowering HDL-c levels in humans. Additionally, the PUFA vs. 
SFA showed opposite associations with the HDL-c/ApoA1 ratio, a proxy of HDL particles size and 
composition. In addition, the highest Cω-Cω distance for DHA and AA, compared with EPA, can favor the 
release/efflux of PDPC and PAPC from lipid layer-HDL and, by determine the packing properties/area per 
molecule, increase EL (specificity)/interactions with DHA and AA in sn-2 position of PC molecular species, in 
opposite to EPA. The correlations found in this thesis allowed us to put forward a mechanistic approach that 
can shed some light on the metabolic effect of endothelial lipase. It is tempting to speculate that EL may act 
as a lipid chaperone in the interplay between inflammation and lipid metabolism and homeostasis. 
In this population, canned sardines supplementation increased less atherogenic larger, more buoyant, LDL 
particles and decreased oxLDL, a strong CVD predictor. Beyond the inverse association between LDL 
particles size and oxLDL levels, (immuno-)inflammatory modulation and a more protective 
leptin/adiponectin balance seem to be mechanistically involved, as well. Finally, these results highlight the 
association of several CV risk factors, such as adiposity, with rate-pressure product. Fish diet 
supplementation significantly lower RPP and future works are needed to confirm this data, and to underline 
the potential mechanisms, beyond those related to the metabolic inflammatory’s cluster associated 
comorbidities. 
In summary, dietary fat fish (our sardines) enrichment in “prudent meals” can provide a further improved 
approach to fight obesity and associated comorbidities.   
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Capítulo 1 – Etiologia, etiopatologia e patofisiologia da obesidade 
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2014, mais de 1.9 

biliões de adultos (≥ 18 anos) em todo o mundo tinham excesso de peso (38 % nos homens e 40 % 
nas mulheres) e obesidade (11 % vs. 15 %), sendo que a obesidade mais do que duplicou desde 
1980 (OMS, 2015). Uma análise sistemática, publicada no mesmo ano, do “GBD (Global Burden of 
Disease) Obesity Collaboration”, estimou que 2.1 biliões de pessoas (incluindo crianças e 
adolescentes) tinham excesso ponderal/obesidade, consistente com o aumento na prevalência de 
27.5 % nos adultos (Figura 1.1) e de ≈47 % nas crianças, em comparação com 1980 (M Ng et al., 
2014). 
 

a) 

b) 

 
 
Figura 1.1. Prevalência da obesidade, em função da idade (≥ 20 anos), em homens (a) e mulheres 
(b). (Adaptado de M Ng et al., 2014). 
 
 
Duas observações relevantes são retiradas dos resultados deste estudo: 1) em nenhum dos países 
incluídos na análise verificou-se um declínio significativo no excesso ponderal/obesidade nos 
últimos cerca de ≈30 anos; contudo, 2) nos países desenvolvidos a epidemia da obesidade pode ter 
atingido o ”plateau”, enquanto que nos restantes países pode não atingir os valores observados 
naqueles países, em alguns casos superior a 40 % (M Ng et al., 2014). 
 Em Portugal, à semelhança de outros países, a obesidade é um problema importante de 
saúde pública. Em 2005, a Direção Geral de Saúde (DGS), colocou o combate contra a obesidade 
como uma prioridade, em articulação com outros programas nacionais que integravam o Plano 
Nacional de Saúde 2004-2010 – incluindo o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das 
Doenças Cardiovasculares e da Diabetes, com o objetivo geral de “contrariar a taxa de crescimento 
da prevalência da pré-obesidade e da obesidade em Portugal” (DGS/MS, 2005). Este relatório 
estimou que os custos diretos da obesidade, em Portugal, rondariam os 3.5 % dos custos totais da 
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saúde, sendo a 2º causa de morte passível de prevenção, logo a seguir ao tabagismo (DGS/MS, 
2005). 
O Inquérito Nacional de Saúde (INS) de 2014 indicou um aumento da prevalência do excesso 
ponderal/obesidade entre a população portuguesa adulta (≥ 18 anos), na última década, para 
valores próximos dos 53 % (vs. ≈51 % em 2005), com maior expressão no género feminino, e no 
escalão etário entre os 45 e os 74 anos (5º INS-INSA/INE, 2015). Outros dados do INS de 2014 
apontam para a estabilização no número de fumadores (≈20 %), entre a população ≥ 15 anos, 
sendo que ≈35 % consumia bebidas alcoólicas numa base diária e, para um aumento das doenças 
crónicas reportadas, incluindo dor crónica e artroses, hipertensão arterial (HTA), diabetes, doenças 
pulmonares, CVD, ou problemas renais, este último com um aumento de 1.8 % para 4.6 %, em 10 
anos. Cerca de 74 % das mulheres e 40 % dos homens referiram nunca ter fumado (≈58.2 % no 
total), sendo a percentagem de ex-fumadores de ≈22 %. Na população ≥ 15 anos a prescrição 
médica (consumo de medicamentos), nos 15 dias anteriores ao inquérito, foi de 56 %, com valores 
de 90 % para os indivíduos com idade ≥ 75 anos, e inferiores a 30 % entre a população com menos 
de 35 anos (5º INS-INSA/INE, 2015). 
 A obesidade (Índice de Massa Corporal, IMC ≥ 30 kg/m2) e o excesso ponderal (25≤ IMC <30 
kg/m2), caracterizam-se pela acumulação excessiva, anormal, local/generalizada, de gordura, e que 
pode causar danos para a saúde (OMS, 2015). A etiologia/etiopatologia da obesidade, como 
doença crónica e pandémica, é complexa e multifatorial, com particular destaque para os fatores 
ambientais, genéticos, e comportamentais, que contribui para um aumento da mortalidade e 
morbilidade, e necessita de tratamento ao longo da vida (FL Greenway, 2015 e A Wirth et al., 
2014). Independentemente da estratificação dos fatores ou do seu eventual efeito aditivo, a causa 
fundamental do excesso de adiposidade parece estar associada a um desequilíbrio crónico no 
balanço energético e, em particular, entre o aumento do consumo e a diminuição no gasto de 
energia, usualmente associado a um padrão alimentar com elevado consumo de alimentos 
energeticamente densos (ricos em calorias, e.g., gorduras e H. C.) e/ou à diminuição da atividade 
física (OMS, 2015; A Wirth et al., 2014 e FL Greenway, 2015). Fatores que concorram para a 
alteração da capacidade de homeostasia no balanço energético, de forma continuada/intermitente 
e crónica, podem contribuir para o aumento de peso corporal (Figura 1.2.) (FL Greenway, 2015). 
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Figura 1.2. Fatores envolvidos na regulação do balanço energético e no peso corporal.

Um sistema de auto-controlo é gerado entre o SNC (e.g., hipotálamo) e os órgãos/tecidos periféricos (e.g., trato gastro-intestinal, pâncreas, fígado, ou o tecido adiposo). A 
insulina tem um efeito anorexigénico central, mas funciona como uma hormona “orexigénica” perifericamente e, ao contrário do que, aparentemente, ocorre com a GIP. 
AgRP, “agout-related peptide”; NPY, “Neuropeptide Y”; GIP, “glucose-dependent insulinotropic polypeptide”; GLP-1, “glucagon-like peptide-1”; CCK, “cholecystokinin”; 

PYY, “peptide YY”; REE, “resting energy expenditure”; NREE, “non-resting energy expenditure”. Nota: ‘Central’ e ‘periférico’ indica o local onde as moléculas são
produzidas (adaptado de FL Greenway, 2015).

Neurotransmissores, e.g. canabinóides

 
 
 
Outros fatores podem estar envolvidos, incluindo a privação do sono, epigenética, disruptores 
endócrinos, e/ou o efeito pro-inflamatório dos SFA da dieta no hipotálamo, mediado pelas células 
gliais, e relacionado com a alteração da função neuronal e na resposta à leptina (FL Greenway, 
2015). A alteração da microflora intestinal, por exemplo pelo efeito da dieta, tem sido igualmente 
relacionada ao aumento da obesidade e comorbilidades associadas, pelo seu efeito sobre o 
metabolismo energético e a resposta inflamatória (PJ Turnbaugh et al., 2009; Z Wang et al., 2011 e 
H Tilg e A Kaser, 2011). Por exemplo, estudo em modelos animais, identificou vários metabolitos 
derivados da PC da dieta, por ação da microflora intestinal, com a maior propensão para 
desenvolver aterosclerose, e relacionada com a expressão de múltiplos recetores, e o aumento da 
acumulação de colesterol, nos macrófagos (Z Wang et al., 2011). 
Contudo, a real contribuição destes fatores para a epidemia da obesidade e comorbilidades 
associadas, baseada em dados epidemiológicos e pré-clínicos (FL Greenway, 2015) é limitada, 
carece de ciência-baseada na evidência e, em alguns casos, de transposição para os humanos. 
 Várias patologias (comorbilidades) estão associadas ao excesso ponderal/obesidade, como 
sejam as CVD (e.g., doença cardíaca e trombose), t2DM, HTA, alguns tipos de cancro, apneia de 
sono, patologias do sistema digestivo e urinário, ou alterações músculo-esqueléticas (e.g., 
osteoartrite); em muitos casos relacionadas com a dislipidemia aterogénica, a inflamação, e/ou a 
insulino-resistência (IR) (E Klimčáková et al., 2011; A Astrup, 2001 e OMS, 2015) (ver Capítulo 2). A 
distribuição da gordura corporal é igualmente um fator de risco independente, estando, por 
exemplo, o aumento do perímetro abdominal relacionada com a maior propensão para 
desenvolver t2DM ou CVD (P Brauer et al., 2015). Em 2010, a estimativa de mortes associadas ao 
excesso ponderal e obesidade, devido principalmente às CVD, foi de 3.4 milhões (Lim SS et al., 
2012 citados por M Ng et al., 2014). 
A análise agrupada, de vários estudos prospetivos (n >1.45 milhões de adultos Caucasianos, não 
hispânicos, com idades entre os 19 e os 84, mediana de 58 anos) com um “follow-up” entre os 5 e 
os 28 anos (mediana de 10 anos) concluiu que o excesso ponderal e a obesidade (mediana de 26.2 
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Kg/m2) estavam associadas ao aumento da mortalidade, independente da causa (Figura 1.3.) (AB 
de Gonzalez et al., 2010). Associação que se manteve após ajuste para a ingestão de álcool (g/dia), 
a atividade física, o nível educacional, e o estado civil. Este estudo refere que a associação entre o 
IMC e a mortalidade apresenta um comportamento em forma de “J”, principalmente entre os 
indivíduos saudáveis e que nunca fumaram, com a zona de inflexão situada no intervalo de IMC 
entre os ≈20.0 a 24.9 Kg/m2 (Figura 1.3.). A associação com todas as causas de morte era mais 
forte entre os participantes cujo aumento de IMC ocorreu antes dos 50 anos. Contudo, os “hazard 
ratios” não apresentavam diferenças significativas entre géneros (AB de Gonzalez et al., 2010). 
 
 

Figura 1.3. “Hazard ratios” estimados e IC a

95 % para a mortalidade, independente da 

causa, de acordo com o IMC, em função do 

género, para todos os participantes e para 

os indivíduos saudáveis (sem doenças on-

cológicas e do coração na “baseline”) e que

nunca fumaram

(adaptado de AB de Gonzalez et al., 2010)
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Singh et al., numa análise quantitativa de vários estudos, incluindo indivíduos (n> 1.4 milhões) de 
diferentes regiões do globo e de diferentes raças, e mais de 50.000 eventos de CVD, estratificados 
para a idade, observaram que, apesar da análise agrupada poder incidir sobre diferentes estudos 
com diferentes “outcomes” clínicos, um aumento de, 10 mmHg SBP, 1 mmol/L nos níveis de 
colesterol total (Total-c), 1 mmol/L nos níveis de glucose em jejum, e o aumento do IMC de 5 
kg/m2, estavam fortemente relacionados com o aumento de risco para as CVD. Contudo, estes 
autores referem que o risco relativo (RR), associado aos fatores de risco metabólicos sobre as CVD, 
diminui com a idade, apesar de consistentes entre géneros, e que, com exceção da associação 
entre o IMC e, e.g., a t2DM, poucas diferenças foram observadas em função da região geográfica, 
para os fatores de risco analisados (GM Singh et al., 2013). Sendo que, por exemplo, o RR 
associado a um aumento no IMC de 5 kg/m2 e a t2DM, para o escalão etário entre os 35 e 44 anos, 
era de 3.07 (Figura 1.4.) (GM Singh et al., 2013). 
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Figura 1.4. Riscos relativos (RR) estimados, para as comorbilidades associadas ao excesso 
ponderal/obesidade (doença cardíaca isquémica, trombose isquémica, trombose hemorrágica, 
doença cardíaca hipertensiva, diabetes), em função da idade (Figura integral de GM Singh et al., 
2013). PSC (Prospective Studies Collaboration), APCSC (Asia Pacific Cohort Studies Collaboration), 
ERFC (Emerging Risk Factor Collaboration); IHD “Ischemic Heart Disease”; *trombose hemorrágica, 
análise agrupada das meta-análises dos estudos ERFC e PSC. 
 
 
Por outro lado, numa análise agrupada de 97 estudos prospetivos, incluindo indivíduos adultos 
(≈1.8 milhões) com IMC >20 kg/m2 e sem história prévia de CHD ou trombose, com mais de 57.000 
CVD e 31.000 eventos de trombose, concluiu que ≈50 % e 75 % do risco de CHD e trombose, 
respetivamente, associado ao aumento do IMC (de 5 kg/m2), era mediado por 3 fatores de risco 
cardiometabólicos: a tensão arterial, os níveis de colesterol, e de glucose (Figura 1.5.) (Global 
Burden of Disease, 2014). 
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Figura 1.5. Percentagem de excesso de risco, em função do aumento do IMC (5 kg/m2), mediada pela 
combinação dos diferentes fatores de risco cardiometabólicos. CHD “coronary heart disease” /doença 
cardíaca coronária. (Adaptado de Global Burden of Disease, 2014) 
 
 
Pelo que, cerca de metade do risco de CHD, e 1/4 do risco de trombose, associado à obesidade, 
parece ser independente da HTA, e dos níveis de colesterol e de glucose e, menos de metade 
quando se considera o efeito aditivo do colesterol e da HTA; o que pode representar que, mesmo 
com terapêutica farmacológica para estes fatores de risco, uma parte substancial do risco de CVD, 
associado ao aumento da adiposidade, poder-se-á manter. O mesmo pode afirmar-se em relação a 
outras comorbilidades associadas à obesidade, como a t2DM ou o cancro (Global Burden of 
Disease, 2014 e M Ng et al., 2014). 
 De entre os fatores comportamentais associados à obesidade e suas comorbilidades, e 
passíveis de modificar, a intervenção dietética é particularmente importante. Por outro lado, numa 
perspetiva de saúde pública, a identificação de grupos de alimentos com efeitos positivos vs. 
negativos sobre a etiologia/etiopatologia da obesidade, pode ser útil, mais fácil de implementar e, 
tendo por base, as recomendações dietéticas/nutricionais. A intervenção dietética que privilegie o 
consumo de frutas e vegetais, gorduras insaturadas, e alimentos menos processados, em 
detrimento do consumo de sal, dos SFA, dos AG trans, ou dos H. C. refinados, pode melhorar o 
perfil de risco metabólico, mesmo quando o valor calórico total (VCT) permanece inalterado (FJ He 
e GA MacGrgor, 2009 e N Ikeda et al., 2008 citados por Global Burden of Disease, 2014). 
De acordo com Wirth et al., numa análise sistemática da literatura entre 2005 e 2012, devido à 
elevada prevalência da obesidade, e ao seu difícil tratamento, a prevenção é particularmente 
importante (A Wirth et al., 2014). Curiosamente, estudos delineados no sentido de prevenir o 
excesso ponderal/obesidade em indivíduos normoponderais são raros (P Brauer et al., 2015). 
Indivíduos com obesidade, ou com excesso ponderal e de localização abdominal ou com 
concomitante presença de comorbilidades, e.g., t2DM e/ou HTA, são elegíveis para tratamento (A 
Wirth et al., 2014). Em relação ao tratamento, os objetivos são definidos em função, 1) do grau de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959199/figure/fig3/


Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

42 
 

adiposidade: para indivíduos com excesso ponderal (25≤ IMC <30 kg/m2) e obesos, uma 
diminuição >5 % e >10 %, em relação ao peso inicial, respetivamente, e 2) centrados na melhoria 
dos fatores de risco, na diminuição das comorbilidades, e nas causas de morte prematura, 
associados à obesidade (A Wirth et al., 2014). Perdas entre os 5 e os 10 % do peso corporal inicial, 
dependendo do tempo de evolução das comorbilidades associadas à adiposidade, são 
consideradas clinicamente relevantes, estando normalmente associadas à diminuição dos fatores 
de risco das CVD (como sejam a HTA, os níveis de colesterol total, e a glicemia), e 
previnem/retardam o desenvolvimento da t2DM, e/ou de outras comorbilidades relacionadas com 
o excesso de adiposidade (DGS/MS, 2005; SZ Yanovski e JA Yanovski, 2014 e P Brauer et al., 2015). 
Por exemplo, em indivíduos com excesso ponderal/obesidade e t2DM (n = 5.145, ≈41 % homens) 
perdas de peso entre os 5 e os 10 %, ao fim de 1 ano, estavam significativamente associadas, com a 
melhoria dos fatores de risco das CVD e, em particular, com a diminuição da HTA, dos TAG, com a 
melhoria do controlo glicémico, e o aumento do colesterol das HDL (HDL-c), mas não com a 
concentração do LDL-c e independentemente do uso de medicação; sendo que, com exceção dos 
níveis de HDL-c, o valor de IMC na “baseline” não foi determinante para os resultados obtidos (RR 
Wing et al., 2011). Para esta amostra populacional, a melhoria no controlo glicémico foi 
particularmente evidente, mesmo para valores de redução do peso corporal inferiores a 5 %. 
Para a diminuição intencional de peso é definido como objetivo a redução de, pelo menos, ≈500 
Kcal/dia em relação ao VCT estimado para o indivíduo. Para atingir este valor várias estratégias 
nutricionais são propostas, como a diminuição da ingestão de gorduras, hidratos de carbono, ou de 
ambos, e uma dieta que contenha poucos alimentos energeticamente densos, com o objetivo não 
só de reduzir, como estabilizar, o peso corporal, e em conjunto com o aumento da atividade física 
e/ou de terapia comportamental (A Wirth et al., 2014). Uma diminuição de ≈500-600 Kcal/dia 
pode permitir uma perda de peso de ≈0.5 Kg/semana, durante um período de 12 a 24 semanas 
(MD Witham e A Avenell, 2010 citados por A Wirth et al., 2014). Contudo, a intervenção cirúrgica é 
mais efetiva, na redução de peso, na melhoria das comorbilidades associadas à obesidade, e na 
diminuição da mortalidade, que os tratamentos mais conservativos. Num período de 1 a 2 anos, a 
redução de peso de ≈4-6 kg pode ser obtida apenas pela intervenção dietética, 2-3 kg pelo 
aumento da atividade física, e 20-40 kg pela cirurgia bariátrica (A Wirth et al., 2014). 
 Uma perspetiva geral, completa e exaustiva, da intervenção cirúrgica e do uso de 
medicamentos para o tratamento do excesso de adiposidade, está fora do âmbito do presente 
trabalho de investigação; apesar de, por exemplo, a utilização de medicamentos quando 
acompanhada, sempre que se justifique e tal seja possível, da intervenção dietética, e/ou outras 
alterações comportamentais, contribuir para uma redução do peso corporal mais efetiva e 
consistente ao longo do tempo, como observado em ensaios clínicos randomizados e controlados 
(RC) (SZ Yanovski e JA Yanovski, 2014 e P Brauer et al., 2015). Por outro lado, algumas 
recomendações vão no sentido do uso meramente excecional da intervenção farmacológica e/ou 
cirúrgica em indivíduos obesos (P Brauer et al., 2015). 
Contudo, como alteração/desordem heterogénea, é necessária uma intervenção personalizada, 
nos cuidados, na estratificação do risco, e no tratamento do excesso de adiposidade. Sendo que, as 
intervenções mais efetivas são, por norma, elas próprias, as mais heterogénias/multifacetadas (P 
Brauer et al., 2015). 
O OrlistatTM, por exemplo, aprovado nos anos 90 para a obesidade, está indicado para doentes com 
IMC acima de 28 Kg/m2, e com outros fatores de risco ou comorbilidades, ou para indivíduos 
adultos, ou adolescentes, com IMC > 30 kg/m2 que perderam menos de 5 % do seu peso, nos 
últimos 6 meses, por exemplo, pela intervenção dietética (B Hutton e D Fergusson, 2004 citados 
por A Wirth et al., 2014). A estrutura química da tetrahidrolipstatina, inibe a ação das lipases no 
trato digestivo, pela ligação covalente, seletiva e irreversível, ao resíduo 152 da serina, e reduz a 
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digestão e absorção das gorduras da dieta (em ≈30 %), favorecendo a sua posterior eliminação (FL 
Greenway, 2015; SZ Yanovski e JA Yanovski, 2014 e P Hadvary et al., 1991). A ocorrência de 
transtornos gastro-intestinais e hipovitaminose, são possíveis efeitos secundários, e o simultâneo 
delineamento dietético importante (SZ Yanovski e JA Yanovski, 2014 e B Hutton e D Fergusson, 
2004 citados por A Wirth et al., 2014).  
Para indivíduos obesos com t2DM, o uso de miméticos/análogos da GLP-1 (“glucagon-like protein-
1”) e inibidores da SGLT1/2 (“sodium-glucose co-transporter 1/2”), podem ser aconselhados, 
quando a intervenção comportamental, em particular a intervenção dietética apresenta-se 
insuficiente, e em situações em que o controlo glicémico é inadequado, e como alternativa aos 
ADOS que, tal como a insulina, podem promover o aumento de peso (M Monami et al., 2012 
citados por A Wirth et al., 2014;  F Bonnet e AJ Scheen, 2014 e J Rosenstock et al., 2015). Por 
exemplo, em relação aos inibidores da SGLT (SGLTi), uma dieta pobre em cloreto de sódio (NaCl), 
pode contribuir para a diminuição da absorção da glucose via co-transportadores do Na+. Ao 
alterar, por mecanismos maioritariamente independentes da insulina o metabolismo da glucose, 
os SGLTi podem favorecer um balanço energético negativo e contribuir para a perda de peso 
corporal, em conjunto com a melhoria do controlo glicémico, a redução da glucose pós-prandial, 
e/ou a diminuição da SBP (WT Cefalu e MC Riddle, 2015; M Abdul-Ghani, 2015; M Monami et al., 
2012 citados por A Wirth et al., 2014 e F Bonnet e AJ Scheen, 2014). Estudos pré-clínicos, indicam 
que a inibição da SGLT1 leva ao aumento dos níveis pós-prandiais de GLP-1 e do péptido YY (J 
Rosenstock et al., 2015), e com os níveis em jejum, da forma ativa do PYY, fortemente associados 
com a obesidade e a IR/t2DM, e com a associação com a t2DM a mostrar ser independente da 
adiposidade (expressa pelo IMC), da idade e do género (OH Ukkola et al., 2011). 
A GLP-1 é sintetizada, e libertada, principalmente pelas células L da mucosa intestinal, como um 
derivado pós-translacional do produto do gene da proglucagina, em que a forma maioritária em 
circulação, e com aumento da atividade biológica, ocorre após clivagem proteolítica dos a.a. no 
domínio N-terminal (CF Deacon, 2004 citado por A Sheikh, 2013). Em conjunto com as células 
enteroendócrinas, o sistema nervoso central (SNC) está igualmente envolvido na produção e 
regulação da atividade da GLP-1 mediada, e.g., pelos recetores da GLP-1 (GLP1R), contribuindo, em 
doses fisiológicas ou farmacológicas, para um balanço energético negativo (M Shah e A Vella, 2014 
e JE Campbell e DJ Drucker, 2013). Os análogos da GLP-1, utilizados, para o tratamento da 
obesidade, contribuem para o aumento da saciedade (e.g., pela modificação do esvaziamento 
gástrico), e para a regulação das hormonas do apetite (supressão do apetite pela ativação dos 
recetores da GLP-1 (GLP1R) no hipotálamo), podendo ser particularmente úteis após a intervenção 
dietética para a redução do peso corporal (A Astrup et al., 2009 e TA Wadden et al., 2013 citados 
por FL Greenway, 2015; AS Kelly et al., 2013 e A Sheikh, 2013) e, deste modo, contribuir para a sua 
manutenção  (Figura 1.2).  
Á semelhança da GLP-1, a libertação da GIP (“glucose-dependent insulinotropic polypeptide”), é 
regulada pela ingestão dos alimentos (nutrientes) da dieta, atuando, contudo, sobre as células 
beta, nos Ilhéus de Langerhans, e estimulando a secreção da insulina (A Sheikh, 2013 e JE 
Campbell e DJ Drucker, 2013). A GLP-1 e a GIP são as principais hormonas do grupo das incretinas, 
com efeito pronunciado sobre o metabolismo dos nutrientes. A GIP, é libertada pelas células K no 
intestino delgado (e.g., no duodeno) e, apesar da sua principal função estar relacionada com o 
aumento da secreção da insulina mediada pela glucose, parece estar igualmente envolvida no 
aumento da entrada de lípidos no adipócito, e ao contrário da GLP-1 (A Sheikh, 2013 e JE Campbell 
e DJ Drucker, 2013). Animais modelo Gipr(-/-) ou [Gipr(-/-),Lep(ob)/Lep(ob)], alimentados com uma 
dieta rica em gorduras, não desenvolviam obesidade e IR, ou apresentavam um menor aumento de 
peso e menos adiposidade, na ausência dos recetores da GIP (GIPR), quando comparado com 
animais Lep(ob)/Lep(ob), respetivamente (K Miyawaki et al., 2002 citados por A Sheikh, 2013). 
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Contudo, em humanos, o eventual efeito anabólico da GIP no AT parece estar dependente da 
presença de hiperinsulinemia e hiperglicemia (M Asmar et al., 2014 citados por LS Hansen et al., 
2016). Curiosamente, os animais Gipr(-/-) utilizavam preferencialmente os lípidos como substrato 
energético (K Miyawaki et al., 2002, Abst). 
Os recetores da GIP (GIPR) e da GLP-1 (GLP-1R) pertencem à família dos recetores acoplados à 
proteína-G, sendo que, pelo menos a via da AMPc/PKA (“adenosina monofosfato cíclica/proteína 
cinase A), por ação da adenilciclase, está envolvida na secreção de insulina, nas células β, mediada 
pelos GIPR (A Sheikh, 2013 e JE Campbell e DJ Drucker, 2013). 
A expressão dos GIPR, e.g., nas células beta, parece ser regulada pela família dos PPAR, e em 
particular pelo PPARg; sendo que a diminuição da expressão e/ou o aumento da degradação dos 
GIPR está associada à hiperglicemia, enquanto que o aumento dos AGL (NEFA, do inglês) em 
circulação parece estar envolvido na diminuição dos GLP-1R (JE Campbell e DJ Drucker, 2013).  
Ambas as incretinas sofrem clivagem proteólica no domínio N-terminal pela DPP-4 (“dipeptidyl 
peptidase-4”), pelo que o seu tempo de vida é relativamente curto e, por exemplo, no caso da GIP, 
o produto resultante da clivagem pode funcionar como um antagonista do GIPR (A Sheikh, 2013 e 
LS Hansen et al., 2016). 
Os inibidores da DPP-4 (DPP-4i) aumentam a concentração da GLP-1 e da GIP em circulação, 
contribuindo desta forma para a diminuição dos níveis de glucose, pela capacidade de estimular a 
secreção de insulina e de inibir a produção endógena de glucose (EGP, do inglês) (M Abdul-Ghani, 
2015). 
Em relação aos inibidores da metionina aminopeptidase-2 (MetAP2i, “methionine 
aminopeptidase-2”), em fase de desenvolvimento para uso no tratamento da obesidade (FL 
Greenway, 2015 e AA Joharapurkar et al., 2014), a sua ação anti-obesogénica decorre da 
capacidade de diminuir significativamente a angiogénese no AT, o que está relacionado com a 
perda progressiva de peso (AA Joharapurkar et al., 2014). O desenvolvimento de novas 
moléculas/medicamentos com efeito essencialmente periférico, em detrimento da ação sobre o 
SNC, no tratamento da obesidade, poderá ser mais atrativo, devido, por exemplo, à baixa eficácia e 
aos potenciais efeitos secundários destes últimos (FL Greenway, 2015 e AA Joharapurkar et al., 
2014). 
Tomando como referência as orientações do DEGAM (“German College of General Practitioners 
and Family Physicians”), o risco-beneficio, por um lado, e/ou a pouca evidência acerca da sua 
eficácia, por outro, fazem com que as anfetaminas, os diuréticos, a testosterona, a tiroxina, as 
hormonas do crescimento, ou os suplementos nutricionais/dietéticos, não devam ser 
recomendados como forma para perder peso; e que, em relação aos análogos da GLP-1, não 
existia, á data, dados suficientes em relação aos “end-points” clínicos (A Wirth et al., 2014). 
 A cirurgia é aconselhada para indivíduos com IMC de Classe III (≥ 40 kg/m2); ou Classe II (35 
≤ IMC < 40 kg/m2), com comorbilidades significativas; ou Classe I (30 ≤ IMC < 35 Kg/m2), com 
t2DM (em situações específicas) (A Wirth et al., 2014). Em relação aos fatores de risco 
cardiometabólicos, os efeitos positivos da perda de peso, parecem ser mais evidentes nos 
indivíduos com obesidade de Classe III, que após intervenção cirúrgica, obtêm perdas entre os 20-
30 kg, nos primeiros 6 meses, com diminuição significativa da tensão arterial (≈40 % em obesos 
hipertensos) e nos níveis de glicemia (≈70 %, em t2DM) (DGS/MS, 2005), em função dos valores no 
pré-operatório. 
Independente do método e do grau de adiposidade, a perda de peso em indivíduos obesos com 
t2DM, pode resultar numa melhoria do controlo glicémico entre os 10 a 20 %. A perda de 1 kg de 
peso pode contribuir para a redução dos níveis de LDL-c em 1 %, e por cada diminuição de ≈1 % do 
peso corporal pode traduzir-se numa redução de 1 mmHg na SBP e de 2 mmHg na DBP. Perdas de 
≈10 kg no peso corporal podem contribuir para a diminuição do colesterol total, do LDL-c e dos 
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TAG, e para o aumento do HDL-c, em cerca de 10 %, 15 %, 30 %, e 8 %, respetivamente. A perda de 
peso está, igualmente, associada à redução da mortalidade na t2DM e das CVD, e em obesos com 
enfarte do miocárdio prévio (DGS/MS, 2005). 
Do supramencionado, parece pois claro, que a perda de peso corporal é importante na diminuição, 
dos fatores de risco associados à obesidade. Contudo, a perda e, sobretudo, a manutenção do peso 
corporal, são difíceis de atingir, e de manter no médio/longo prazo, através da intervenção 
dietética, e.g., de restrição calórica, e/ou pelo aumento da atividade física, pelo que, muitos 
indivíduos voltam a aumentar, de forma não intencional, o seu peso corporal, após o período de 
intervenção (A Wirth et al., 2014; FL Greenway, 2015 e T Mehta et al., 2014). 
Esta oscilação no peso corporal ao longo do tempo, com perdas e ganhos sucessivos de peso 
(“weight cycling” do inglês ou ciclos de variação/oscilação de peso), parece estar associada a um 
pior “outcome” clínico (metabólico e cardiovascular), sendo mesmo expectável que ≈80 % dos 
indivíduos que perderam intensionalmente ≥10 % do seu peso corporal, voltem a adquirir o peso 
inicial no período de um ano (RR Wing e JO Hill, 2001 citados por T Mehta et al., 2014 e ES Blomain 
et al., 2013).  
Outros autores referem que o (re)ganho de peso e, em particular o ciclo de perda/(re)ganho 
consecutivos, terá pouco, ou nenhum, efeito negativo para a saúde (T Mehta et al., 2014), 
mantendo-se, contudo, como um dos mais importantes desafios para a regulação do peso corporal 
no médio/longo prazo. Este artigo de revisão refere que, para os biomarcadores 
cardiometabólicos, parece existir um perfil diferenciado em relação ao efeito dos ciclos de 
perda/(re)ganho de peso: se por um lado os níveis de TAG, de insulina, leptina, ou MCP-1 
(“monocyte chemoattractant protein 1”), que diminuem com a perda de peso, podem voltar a 
aumentar para valores próximos da “baseline” durante a fase de pós-intervenção em que ocorre 
aumento/manutenção do peso; por outro lado, o HDL-c, a CRP, ou a adiponectina de alto peso 
molecular (adipo-HMW), apresentam uma melhoria significativa, mesmo no período de pós-
intervenção em que ocorre um (re)ganho parcial de peso (M Blüher et al., 2012 citado por T Mehta 
et al., 2014). 
Contudo, parece existir uma relação inversa, e especifica do género, entre os níveis de HDL-c e a 
amplitude dos ciclos consecutivos de perda/(re)ganho de peso corporal (MB Olson et al., 2000), o 
que poderá ajudar a entender, pelo menos em parte, a associação entre a variação (Δ) nos níveis 
de HDL-c e o IMC na “baseline”, como referido anteriormente. 
Se por um lado, os valores percentuais associados à variação dos fatores de risco 
cardiometabólicos, em resultado da intervenção, dependem dos níveis na “baseline”, do tipo de 
intervenção dietética, do estilo de vida (e.g., atividade física e hábitos tabágicos), da terapêutica 
farmacológica e/ou da intervenção cirúrgica (M Shah e A Vella, 2014 e AS Kelly et al., 2013); por 
outro lado, apesar do excesso de adiposidade ser determinante sobre os fatores de risco das CVD, 
e da intervenção comportamental associada à perda de peso contribuir, de forma significativa, 
para a diminuição desses fatores de risco, para alguns autores não existe evidência 
definitiva/irrefutável de que esteja igualmente relacionada com a redução dos “end-points” 
clínicos, e em particular sobre a ocorrência de eventos cardiovasculares (D Ryan e A Acosta, 2015). 
Outros autores referem que a evidência, pelo menos em relação a todas as causas de morte, 
sugere que a intervenção para a perda de peso corporal deve ser encorajada, mesmo nos 
indivíduos que apresentam maior propensão para o reganho de peso (T Mehta et al., 2014). 
Adicionalmente, se o modelo que preconiza que o organismo não tem capacidade para distinguir 
entre a dieta de restrição calórica vs. estado de carência alimentar (MW Schwartz et al., 2000 
citados por ES Blomain et al., 2013), servir de referência ao estado comportamental de 
perda/reganho consecutivo de peso corporal, a adaptação fisiológica compensatória que parece 
ocorrer durante a perda de peso, pode favorecer o seu aumento no médio/longo-prazo. Estas 
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alterações incidem essencialmente sobre a alteração da regulação neuro-hormonal do apetite e no 
balanço energético (FL Greenway, 2015), como: a) a modificação nos níveis em circulação das 
hormonas relacionadas com a regulação do apetite e com o balanço energético e, mesmo em 
indivíduos com excesso ponderal/obesidade, que após a dieta para a redução de peso, voltam a 
aumentar o seu peso, e em que ocorre aumento, por exemplo, da leptina (hormona anorexigénica, 
e um biomarcador não só da gordura corporal mas que reflete o balanço energético), sugere que 
esse aumento de peso está associado a alterações na sensibilidade destas hormonas (FL Greenway, 
2015), sendo que a ação da leptina no hipotálamo, que promove a diminuição do NPY e do AgRP, 
potentes moléculas “orexigénicas” (estimuladores do apetite, ver Figura 1.2.), e que favorecem um 
balanço energético positivo (estimulando a ingestão de energia) (FL Greenway, 2015), pode estar 
comprometida em casos de resistência central à leptina; b) em conjunto com a leptina, outras 
hormonas envolvidas na regulação do peso corporal e na ingestão de alimentos, podem estar 
alteradas como sejam, a insulina, a grelina, a CKK, ou a GLP-1 (FL Greenway, 2015); e/ou c) 
alteração no metabolismo, na utilização e armazenamento dos nutrientes, sendo que, por 
exemplo, a dieta de restrição calórica e a perda de peso corporal, parecem estar envolvidas na 
alteração metabólica que favorece a utilização e oxidação dos lípidos, em detrimento dos H. C.; 
enquanto que o reganho de peso coincide com a utilização preferencial, e de novo, dos H. C. (TA 
Wadden et al., 2012 e JG Thomas et al., 2014 citados por FL Greenway, 2015); pelo que, apesar de 
alguns autores referirem que a proporção de macronutrientes da dieta tem uma importância 
relativa na perda de peso corporal (A Wirth et al., 2014) (ver Capítulo 5), o seu efeito no (re)ganho 
de peso pode ser importante; e/ou d) pelo facto da dieta de restrição calórica e a perda de peso 
contribuir para a diminuição da TEE (“Total Energy Expenditure”), da REE (“Resting Energy 
Expenditure”) e da NREE (“Non-Resting Energy Expenditure”) (Figura 1.2.), num processo 
designado de termogénese adaptativa e/ou de adaptação metabólica (FL Greenway, 2015 e LK 
Heilbronn et al., 2006), e como observado, por exemplo, em indivíduos com excesso ponderal após 
6 meses sobre restrição calórica (LK Heilbronn et al., 2006). 
Estas, em conjunto com outras eventuais, alterações compensatórias que ocorrem durante a fase 
de restrição calórica/perda de peso, podem contribuir para um novo aumento do peso corporal. 
Curiosamente, a velocidade do esvaziamento gástrico, é outro mecanismo que parece estar 
envolvido no (re)ganho de peso em indivíduos obesos. A alteração, e em particular o aumento do 
esvaziamento gástrico, pode levar ao maior consumo de alimentos, em quantidade e frequência 
(JP Duggan e DA Booth, 1986 citados por ES Blomain et al., 2013), enquanto que outros referem 
que a diminuição, e não o aumento, do esvaziamento gástrico pode estar envolvido na maior 
ingestão de alimentos e no aumento de peso, em parte relacionada com a função dos nutrientes 
sobre a libertação das hormonas da saciedade (C Verdich, 2000 citado por ES Blomain et al., 2013) 
na parte proximal do intestino delgado (duodeno/jejuno). Parece, contudo, de realce que os níveis 
pós-prandiais da PYY e de GLP-1 se encontrem aumentados em indivíduos após intervenção 
cirurgia para a perda de peso (“bypass” gástrico), mas não no caso em que a redução de peso foi 
obtida “apenas” pela restrição calórica (ES Blomain et al., 2013). 
 Em um estudo, muito recente, em 135 mulheres obesas (na “baseline”), o AT mostrou uma 
“assinatura” biológica específica em função da resposta à intervenção dietética (2 meses com uma 
dieta hipocalórica seguido de 6 meses de uma dieta de manutenção do peso “ad libitum”) (E 
Montastier et al., 2015). Estes autores referem que, por análise de “clusters”, os parâmetros 
clínicos/bioquímicos, o perfil de AG e a expressão de genes no AT, estavam relacionados com a 
variação do peso corporal no período pós-restrição calórica; e que os indivíduos que voltaram a 
aumentar o seu peso, apresentavam características típicas de um AT hiperplásico: com 
angiogénese, fatores de crescimento, e proliferação, comparativamente com os indivíduos que 
continuavam a perder peso, caracterizados por uma correlação positiva e forte entre o ácido 
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miristoleico e a “de novo” lipogénese (DNL, RNAm) no AT. 
Em 22 mulheres obesas, o peso corporal e a massa gorda, e os níveis de insulina, leptina, e de CRP, 
diminuíram durante o período de intervenção com uma dieta muito baixa em calorias (período 1: 
VLCD, ≈800 kcal/dia, 1 mês), e permaneceram baixos nos períodos pós-VLCD (período 2: dieta 
baixa em calorias que fornece ≈600 kcal/dia abaixo das necessidades energéticas individuais 
estimadas, 2 meses; e período 3: dieta para a manutenção do peso corporal, 3-4 meses) (F Capel et 
al., 2009). Uma melhoria nos parâmetros lipídicos, com exceção do colesterol total, foi observada, 
sendo que o aumento do HDL-c ocorre apenas no final do período de intervenção (período 3) e, ao 
contrário da sensibilidade insulínica que aumenta no período 1, mantendo-se elevada nos 
restantes períodos. Contudo, os macrófagos no AT e os adipócitos apresentaram padrões distintos 
na regulação dos genes, e na associação com a sensibilidade insulínica, durante os vários períodos 
da intervenção dietética. Estes autores concluem que a cinética das alterações no AT, e as 
interações entre o estado metabólico dos adipócitos e a ativação dos macrófagos, parece crucial 
para o entendimento dos efeitos benéficos para a saúde resultantes de um longo período de 
intervenção dietética, para a perda de peso, em indivíduos obesos (F Capel et al., 2009). 
 O número e fenótipo das células do sistema imune (SI) adquirido, tais como os linfócitos T 
(CD4+, CD8+, e Tregs), os linfócitos B, ou as células NK, encontram-se igualmente alteradas na 
obesidade, pelo que parece cada vez mais consensual que quer o SI inato, quer o adquirido, estão 
fortemente envolvidos nas consequências metabólicas da obesidade (RL Travers et al., 2015; EK 
Anderson-Baucum et al., 2014 e M Zeyda et al., 2011). 
Em um pequeno grupo de mulheres obesas, num total de ≈16.000 genes identificados no AT, antes 
e depois da cirurgia bariátrica, 4 grupos de genes relacionados com a resposta imune, inata e 
adquirida, apresentaram os melhores resultados, e relacionados com as células imunes 
(principalmente macrófagos), a resposta imune via linfócitos T, os mecanismos inflamatórios 
mediados pelos neutrófilos, e pelos genes envolvidos na via de sinalização do interferão. Estes 
autores concluem que a melhoria no estado inflamatório, observada após a cirurgia, pode ser 
explicada pela alteração de um pequeno, mas crucial, conjunto de moléculas envolvidas na cascata 
imuno-inflamatória (C Poitou et al., 2015) e, desta forma, contribuir para justificar, pelo menos em 
parte, a associação entre a cirurgia bariátrica, a obesidade e comorbilidades relacionadas, e a 
maior propensão para a manutenção do peso corporal nestes indivíduos. 
Outros autores referem que as oscilações de perda/(re)ganho de peso são, elas próprias, indutoras 
do aumento da adiposidade, com vários estudos a colocar o sistema imunitário (SI), inato e 
adquirido, como um aspeto central nestes mecanismos (C Poitou et al., 2015 e S Barbosa-da-Silva 
et al., 2012). 
Estudo em animais alimentados com uma dieta rica em gordura (HFD), seguido de uma dieta 
padrão, em vários ciclos consecutivos de ganho e perda de peso, refere que as alterações 
observadas, após a ingestão da HFD, no perfil de lípidos, na tolerância à glucose, e nas 
adipocitocinas, não são recuperadas com a dieta padrão. Estes autores indicam ainda que quanto 
maior, o período de tempo de ingestão da HFD, e o número das oscilações de perda/(re)ganho de 
peso, maior a adiposidade, porque menos massa gorda é perdida em cada ciclo (S Barbosa-da-Silva 
et al., 2012). Por outro lado, animais em vários ciclos consecutivos de ganho e perda de peso, 
apresentaram diminuição sistémica da tolerância à glucose e redução da sensibilidade insulínica no 
AT, coincidente com a alteração no número de células T, CD4+ e CD8+, e com o aumento da 
expressão das citocinas (e.g., IFNg e IL2) pelas células Th1, no AT destes animais e, curiosamente, 
sem que tivesse ocorrido aumento, no número e polarização (M1), dos macrófagos (EK Anderson 
et al., 2013). O que foi, em parte, observado em humanos, num estudo recente envolvendo 
homens, entre os 35 e os 55 anos, saudáveis, em que a expressão da CD4, CD68 e FOXP3, 
encontravam-se elevadas em função do aumento da adiposidade (incluindo indivíduos 
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normoponderais até obesidade de Classe I) (RL Travers et al., 2015). Estes autores concluem que 
mesmo níveis modestos de excesso ponderal/obesidade induzem modificações na função imune 
durante a expansão do AT, com particular destaque para os linfócitos T. Em linha, com o estudo 
anterior, um aumento no número de células T no AT em função do aumento da adiposidade, mas 
igualmente alteração no balanço Th1/Th2, foi observada em indivíduos obesos e, correlacionada 
com o aumento da inflamação, não só no AT mas, igualmente, com a inflamação sistémica (M 
Zeyda et al., 2011). 
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Capítulo 2 - Obesidade e risco cardiometabólico 
 
2.1. Introdução 
 O excesso ponderal e a obesidade (aumento da adiposidade), quer a localizada - em 
particular a obesidade abdominal (AT visceral), quer a geral (AT subcutâneo), estão, usualmente, 
associadas a um estado inflamatório crónico de baixa intensidade, podendo ser, igualmente, 
caracterizadas pela presença de insulino-resistência (IR), dislipidemia aterogénica (com aumento 
dos TAG e das sdLDL e diminuição do HDL-c), e pela alteração no metabolismo da glucose, dos AGL, 
e dos aminoácidos (a.a.), em particular os de cadeia ramificada (BCAA, “branched chain amino 
acids”, do inglês). Por exemplo, a alteração no metabolismo dos BCAA, associa-se ao elevado nível 
em circulação destes a.a., e apresenta capacidade preditiva sobre o aumento do risco para as 
comorbilidades relacionadas com a obesidade. Esta alteração no metabolismo, e nos níveis em 
circulação, dos BCAA, parece estar associada à diminuição do seu catabolismo, mediado por um 
conjunto de enzimas (citosólicas e mitocondriais) que apresentam perfis de atividade/expressão 
distintos em função do grau de adiposidade, e que pode ser revertido pela redução do peso 
corporal (F Magkos et al., 2008; A Mardinoglu et al., 2015; SE McCormack et al., 2013 e SM Hutson 
et al., 2005). Este cenário metabólico (alteração fenotípica), e a suscetibilidade genética, podem 
contribuir para o aumento do risco de desenvolver CVD e t2DM. 
O tecido adiposo visceral (VAT, do inglês), devido à sua localização (anatómica) e características 
(funcionais), contribui significativamente, para o quadro inflamatório, de IR, e de dislipidemia, 
observado nos indivíduos com excesso de adiposidade, sendo que, o aumento das adipocitocinas 
pró-inflamatórias (e.g., a IL-6) e dos ácidos gordos livres (ou não esterificados, NEFA, do inglês) 
podem, via circulação portal, influenciar várias vias metabólicas diretamente no fígado (U Campia 
et al., 2012 e LF Van Gaal et al., 2006). Outros estudos observaram que, pelo menos em relação à 
(regulação da) expressão dos genes, e ao seu efeito sobre a inflamação e o metabolismo, o AT 
visceral e o AT subcutâneo apresentam capacidade discriminativa comparável, em função do 
aumento da adiposidade, nos indivíduos com e sem Met Sind (E Klimčáková et al., 2011). De facto, 
a adiposidade (determinada em função do IMC) e a obesidade central (expressa pelo perímetro 
abdominal) estão, usualmente, positivamente associadas com os outros parâmetros do Met Sind (S 
Stenholm et al., 2010); encontrando-se negativamente correlacionadas com os genes associados 
ao metabolismo, e positivamente associadas com os genes relacionados com a resposta imune, no 
AT e, ao contrário da sensibilidade insulínica (E Klimčáková et al., 2011). Contudo, como observado 
em um estudo de base populacional, indivíduos obesos e não-obesos, com um fenótipo pro-
inflamatório, apresentavam maior suscetibilidade para desenvolver Met Sind e, 
independentemente da presença de IR, estimada pelo HOMA-IR (S Stenholm et al., 2010). Estes 
autores referem que, de entre as várias adipocitocinas (ver Tabela 2.1.) estudadas, níveis elevados 
de IL-1ra e TNFa-R1, e baixos de adiponectina, encontravam-se fortemente, e de forma 
independente, associadas com o Met Sind. 
 
Tabela 2.1. Os adipócitos produzem múltiplas moléculas bioativas com efeitos biológicos 
significativos sobre a função cardiovascular (H Waki e P Tontonoz, 2007). 
 

      

           

Metabolismo dos lípidos, da glucose, e homeostasia energética  

 Leptina     
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 Adiponectina    

 Resistina     

 RBP4     

 ANGPTL4     

 LPL     

 AGL     

Fatores relacionados com o complemento   

 Adipsina     

 Complemento, factor B    

 ASP     

Sistema fibrinolítico     

 PAI-I     

Mediadores da inflamação     

 TNFa     

 IL-6     

 MCP-1     

 IL-1Ra     

Sistema Renina-angiotensina    

 Angiotensinogénio    

           

RBP4 “Retinal-binding protein 4”; ANGPTL4 “Angiopoietin-like protein 4”   

LPL “Lipoprotein lipase”; AGL “Ácidos gordos livres”    

ASP “Acylation-stimulating protein”     

PAI-I “Plasminogen activator inhibitor-1”    

TNFa “Tumor necrosis factor-a”; IL-6 “Interleukin-6”; MCP-1 “Monocyte chemoattractant protein-1” 

IL-1Ra “Interleukin-1 receptor antagonist”    

 
 
Curiosamente, tal como referido para o aumento, também a diminuição anormal da adiposidade, 
pode estar relacionada com a IR e a dislipidemia, reforçando o papel do AT como regulador do 
metabolismo, e.g. energético, e da inflamação (JM Rutkowski et al., 2015). De facto, os adipócitos 
produzem múltiplas hormonas, proteínas/péptidos, lípidos, e outras moléculas bioativas 
(adipocitocinas) (Tabela 2.1), com influência sobre as funções fisiológicas do organismo, como por 
exemplo a função cardiovascular, de uma maneira endócrina, e por mecanismos autócrinos e 
parácrinos (M Hulsmans et al., 2011; U Campia et al., 2012 e H Waki e P Tontonoz, 2007). 
Os adipócitos “brancos”, responsáveis pela expansão, em tamanho e número, dos depósitos de 
massa gorda no AT, constituem a maioria das células no VAT e SAT; enquanto que os adipócitos 
“castanhos”, apesar de em menor número, são importantes na regulação da termogénese (JM 
Rutkowski et al., 2015). Contudo, apesar de, por exemplo a leptina e a adiponectina, serem 
sintetizadas pelos adipócitos “maduros”, a fração vascular estromal (SVF) no WAT contem vários 
tipos de células, incluindo monócitos/macrófagos, e células T, que aumentam em número em 
função do aumento da adiposidade, e em particular da hipertrofia, e com efeitos profundos sobre 
a biologia do AT (C Henegar et al., 2008 e T Seijkens et al., 2014), ou à distância, por exemplo, 
sobre o tecido vascular. Nos indivíduos normoponderais as células T CD4+ encontram-se em maior 
número na SVF (comparativamente com as CD8+) sendo que, cerca de metade são células T 
reguladoras (Tregs) e, com as células T auxiliares tipo 1 (Th1) e Th2 CD4+ presentes em igual 
número. Em modelos experimentais, o aumento da adiposidade, pelo efeito da dieta, contribui 
para o incremento no número de células T no AT e do rácio CD8+/CD4+, e para a diminuição 
significativa do número de Tregs, num processo que é mediado, pelo menos em parte, pela 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

51 
 

expressão do STAT3 (“Signal Transducer and Activator of Transcription-3”); promovendo o 
recrutamento e a infiltração dos monócitos/macrófagos para aquele tecido, via aumento da 
libertação das quimiocinas MCP1, -3, e/ou RANTES (“regulated on activation, normal T cell 
expressed and secreted”) (T Seijkens et al., 2014). Por outro lado, os subtipos de Tregs CD4+, 
apresentam elevada expressão do fator de transcrição FOXP3, estando envolvidas na homeostasia 
imunológica, por mecanismos dependentes e independentes da produção de citocinas (SE Allan et 
al., 2005).  
 
2.2. Metabolismo do AT: papel das (adipo)citocinas, da hipertrofia/hiperplasia, e da resposta 
imune inata e adquirida – efeitos locais e sistémicos 

A relação entre os níveis de adipocitocinas em circulação e a sua ação bioquímica, em 
função da variação da adiposidade, está bem expressa nos efeitos da leptina/adiponectina (CM 
Ghantous, et al., 2015). O envolvimento da leptina, ao nível central e periférico (ver Capítulo 1), na 
promoção do gasto de energia, favorecendo um balanço energético negativo, em adição com a 
inibição da expressão hepática da SCD(1), e da capacidade para estimular a β-oxidação, e.g. no 
músculo e fígado - pela ativação da AMPK ou indiretamente via SNC – contribuindo para o 
aumento dos mecanismos envolvidos na utilização dos AGL, a diminuição da lipotoxicidade, e da 
acumulação ectópica de lípidos, e.g. nas células-β no pâncreas, são alguns dos mecanismos 
benéficos descritos para esta adipocitocina (H Waki e P Tontonoz, 2007 e A Mardinoglu et al., 
2015). Apesar da leptina poder induzir a ativação e agregação das plaquetas, mediada pela ADP, 
em indivíduos saudáveis (GR Hajer et al., 2008) (Figura 2.3), níveis elevados de leptina em 
circulação, que acompanham usualmente o aumento da adiposidade, correlacionam-se, de forma 
positiva, com os “outcomes” CV adversos em indivíduos com excesso ponderal/obesos (U Campia 
et al., 2012). Enquanto que, a hiperleptinemia, característica dos indivíduos obesos com leptino-
resistência, pode contribuir para o aumento da IR, por exemplo, por mecanismos mediados pelo 
recetor da leptina, com ativação da via de transdução de sinal da JAK/STAT(3) (“Janus-kinase/signal 
transducer and activator of transcription-3”). 
A adiponectina caracteriza-se pela formação, e presença em circulação, de um conjunto de 
estruturas multiméricas (ver Capítulo 5), com afinidades distintas pelos seus recetores de 
membrana (AdipoR1 e AdipoR2), e diferentes funções biológicas, sendo que, a sua concentração, 
ao contrário da leptina, encontra-se, usualmente, inversamente associada com o IMC. Contudo, à 
semelhança da leptina, os seus níveis variam com o género, sendo, normalmente, mais elevados 
nas mulheres. A melhoria no metabolismo da glucose - associada ao aumento da utilização pelo 
músculo esquelético e/ou à supressão da produção hepática, em conjunto com as propriedades AH 
e anti-inflamatórias, fazem do aumento dos níveis de adiponectina, um importante alvo clínico, 
nutricional, e farmacológico, no contexto das alterações cardiometabólicas e/ou das 
comorbilidades cardiovasculares da obesidade. Apesar dos resultados contraditórios, uma dieta 
rica em gorduras parece contribuir para a hipoadiponectinemia, enquanto que a redução do peso 
corporal pode estar associada ao aumento nos níveis de adiponectina em circulação; sendo que, os 
PPAR, e em particular o PPARg, estão envolvidos no aumento da expressão (mRNA), pela ligação ao 
promotor da adiponectina nos adipócitos, e nos níveis de proteína em circulação. Assim como a 
leptina, também a adiponectina está envolvida na estimulação da AMPK, o que associa-se 
positivamente com o metabolismo da glucose, e com a diminuição da gluconeogénese hepática, 
pela regulação da expressão das enzimas PEPCK (fosfoenolpiruvato carboxicinase) e G6Pase 
(glucose-6-fosfatase), e com o aumento, e.g. no músculo, da oxidação dos AG. Curiosamente, o 
aumento da expressão da PEPCK no AT pode contribuir para o aumento da gliceroneogenese e, 
desta forma, aumentar o substrato disponível para a (re)esterificação dos AGL até acilglicéridos, 
maioritariamente TAG, e como observado em modelos animais. A inibição da expressão da ICAM-1 
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(“intracellular cell adhesion molecule-1”) e da VCAM-1 (“vascular cell adhesion molecule-1”), por 
ação da adiponectina, pode contrabalançar o efeito estimulatório da IL-6 e do TNFa sobre as 
moléculas de adesão, como observado em EC “in vitro” (GR Hajer et al., 2008; JM Rutkowski et al., 
2015; P Singh et al., 2016 e A Mardinoglu et al., 2015). 
Por outro lado, parte do efeito AH/anti-inflamatório da adiponectina pode ser justificado pela 
inibição das vias de sinalização do NF-кB e/ou pela redução da expressão do SR-classe A-1 (SR-A1), 
o que resulta na diminuição da entrada de colesterol nos macrófagos e, deste modo, na formação 
de células “espumosas” ricas em lípidos (“foam cells“, do inglês) (GR Hajer et al., 2008), com efeitos 
positivos sobre o stress oxidativo (e.g. produção de ROS e RNS) e na síntese de citocinas pro-
inflamatórias, fatores importantes nas etapas iniciais da aterogénese. Paralelamente à 
hiperleptinemia, a hipoadiponectinemia está, igualmente, positivamente associada com os fatores, 
e o aumento, do risco para as CVD (H Waki e P Tontonoz, 2007; U Campia et al., 2012 e P Singh et 
al., 2016). Enquanto que o RBP4 (ver Tabela 2.1. para as abreviaturas) parece estar relacionado 
com, e contribuir para, a patogénese da IR (H Waki e P Tontonoz, 2007). Os níveis de PAI-1 estão 
positivamente associados com o aumento do VAT e, relacionados com a doença vascular e o 
aumento do risco de aterotrombose, sendo que a sua expressão é induzida pela IL-1, o TNF-α, o 
TGF-β, e pela insulina. A MCP-1 (ou CCL2), está associada ao recrutamento e infiltração (diapedese) 
dos monócitos/macrófagos no AT, correlacionando-se positivamente com o aumento da 
adiposidade e, em particular com o AT “branco” (WAT, do inglês); sendo que o seu recetor (CCR2, 
“chemokine (C-C motif) receptor 2”), expresso no AT e nos macrófagos, pode servir de ligando para 
as outras quimiocinas, com as MCP-2 e -3 (H Waki e P Tontonoz, 2007). A diapedese dos monócitos 
em circulação para o AT, e a sua diferenciação até macrófagos é, igualmente, estimulada pela 
ICAM-1, e pela ativação do NF-кB e.g., via TLR, e agravada pela presença de hipoadiponectinemia 
(GR Hajer et al., 2008). 
 O TNFa, expresso pelo AT e pelas células do SI, parece ter um papel central nos mecanismos 
fisiopatológicos relacionados com a obesidade, encontrando-se associado, de forma direta e/ou 
indireta, com a concentração de outras adipocitocinas, como a IL-6, a leptina, a adiponectina, ou o 
PAI-1 pelo que, particular atenção será dada aos seus efeitos biológicos, no contexto do aumento 
da adiposidade. A IL-6 correlaciona-se, igualmente de forma positiva, com a adiposidade, sendo 
que o AT pode ser o responsável por cerca de 1/3 dos níveis desta interleucina em circulação (H 
Waki e P Tontonoz, 2007). Contudo, apesar do TNFa e da IL-6 serem ambos expressos no AT, 
parecem existir diferenças no efeito local vs. sistémico destas citocinas, com a IL-6 libertada 
maioritariamente do SAT para a circulação sistémica (F Ge, et al., 2016). Efeitos pro- e anti-
inflamatórios têm sido atribuídos à ação da IL-6 “in vivo” e “in vitro” (AK Sárvári, et al., 2015), e 
que podem estar dependentes, e.g., do tempo de vida e/ou da concentração local/sistémica desta 
interleucina. Adicionalmente, efeitos anti-obesogénicos, relacionados com a ação central sobre o 
consumo de energia, favorecendo um balanço energético negativo, têm sido igualmente 
associados à IL-6 (H Waki e P Tontonoz, 2007). Contudo, este efeito parece estar, pelo menos em 
parte, dependente do grau de adiposidade e/ou dos níveis de outras adipocitocinas, como a 
leptina e a adiponectina (C-H Tang, et al., 2007 e S Agrawal, et al., 2011). O que coloca a IL-6, a par 
do TNFa, como importante determinante nos processos bioquímicos envolvidos na obesidade e 
suas comorbilidades, apesar das dúvidas, que parecem existir, acerca do seu mecanismo de ação 
“in vivo”. 
 A figura 2.1 esquematiza alguns dos principais mecanismos relacionados com o aumento do 
risco cardiovascular na obesidade. A hipertrofia e/ou a hiperplasia do tecido adiposo (AT) tem 
neste processo um papel importante – pelo aumento da hipoxia e da angiogénese (com aumento 
da neovascularização), contribuindo para promover alterações significativas no metabolismo dos 
adipócitos, e o aumento da infiltração (número) e diferenciação fenotípica (polarização) dos 
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monócitos/macrófagos, a libertação de citocinas pró-inflamatórias (e.g., TNFa, IL-6, IL-1) e/ou a 
diminuição das adipocitocinas anti-inflamatórias e/ou sensibilizadoras da insulina, como a 
adiponectina, num ciclo vicioso que pode agravar o cenário fenotípico descrito (E Klimčáková et al., 
2011; O Gealekman et al., 2008; T Suganami et al., 2005; U Campia et al., 2012 e LF Van Gaal et al., 
2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2.1. Mecanismos envolvidos no aumento do risco cardiovascular na obesidade (Adaptado 
do esquema/figura integral de LF Van Gaal et al., 2006). Nota: ver texto para as abreviaturas e explicação 

mais detalhada. 

 

O aumento das citocinas pro-inflamatórias e das ROS (Figura 2.2) pode contribuir para, modificar 
os mecanismos envolvidos na angiogénese e na neovascularização no AT, e/ou aumentar 
localmente a hipoxia, concorrendo para a alteração na diferenciação/maturação dos adipócitos e 
na hiperplasia das células do AT. A hipoxia, induz a produção de adipocitocinas pro-inflamatórias, e 
a alteração na expressão dos microRNA no AT, como observado em modelos animais obesos, o 
que, por sua vez, estava associado com a modificação nos mecanismos envolvidos na adipogénese 
(Figura 2.3), e relacionados com o desenvolvimento da IR associada à obesidade (M Hulsmans et 
al., 2011 e JM Rutkowski et al., 2015). Em estudos “in vitro”, “in vivo” e “ex vivo”, a hipoxia induziu 
a expressão das integrinas (2) em leucócitos, e aumentou a capacidade de adesão celular, o que 
estava relacionado com mecanismos transcricionais dependentes do HIF-1, e.g., sobre o promotor 
da expressão da CD18 (T Kong et al., 2004).  
De entre os vários genes, significativamente induzidos no SAT “branco” em indivíduos obesos, 
encontravam-se os marcadores da ativação e diferenciação dos macrófagos, como o (CC 
“chemokine ligand” 18) CCL18 e o “scavenger receptor” CD163, sendo co-expressos com os genes 
relacionados com a matriz extracelular (e.g. a integrina alfa V, ITGAV) e com o complexo macrófago 
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recetor 1 (Mac-1), constituído pelas integrinas alfa M (ITGAM) e beta 2 (ITGB2) (C Henegar et al., 
2008). Contudo, quer o CD163, quer a CCL18 podem estar, pelo menos em parte, envolvidos na 
resolução da inflamação (G Onofre et al., 2009 e IU Schraufstatter et al., 2011), como observado 
em monócitos/macrófagos humanos, em que, na presença da CCL18, mostravam elevada 
capacidade para a fagocitose/pinocitose, sem aumentar o “oxidative burst”, sendo que as 
quimiocinas induzidas em resposta à CCL18 eram indutoras de angiogénese, e com capacidade 
para atrair várias populações de leucócitos, o que contribuía para a manutenção da inflamação (IU 
Schraufstatter et al., 2011). O CD163, membro do SRCR – SF (“scavenger receptor cysteine-rich 
super family”), para além de mediador contra a inflamação sistémica e contribuir para a resolução 
da inflamação, a sua forma solúvel (sCD163) parece apresentar efeitos supressivos “in vitro” sobre 
a ativação e proliferação das células T humanas, como por exemplo as células T CD4+ (G Onofre et 
al., 2009). Curiosamente, o processo de fagocitose (trogocitose), que pode envolver o 
reconhecimento da fosfatidilserina (PS), na superfície dos adipócitos, pela MFGE-8 (“milk fat 
globule-EGF-factor 8”) - libertada pelos macrófagos ativados, apesar de mediado pela IL-6, não 
estava associado com o aumento de outras citocinas pro-inflamatórias, com exceção da MCP-1 e, 
ao contrário da resposta via NF-кB; o que parece sugerir que a fagocitose-dependente da 
libertação da IL-6 pode desempenhar importante função regulatória no AT na presença de 
inflamação, e como observado “in vitro” (AK Sárvári et al., 2015 e A Khalifeh-Soltani et al., 2014). 
Apesar da origem dos antigénios (Ag) no AT ser em grande parte desconhecida, vários mecanismos 
podem promover o aparecimento de “novos” Ag, como a palmitoilação e a oxidação das proteínas, 
e/ou os mecanismos associados ao “stress” metabólico no AT, com a indução da atividade das 
proteases e o aumento do ”misfolding” das proteínas a poder gerar péptidos com propriedades 
antigénicas neste tecido (T Seijkens et al., 2014). 
Os componentes do Mac-1 (CD 11b) encontravam-se significativamente co-expressos com o fator 
de transcrição HIF1A (“hypoxia-inducible factor 1”), importante na resposta celular à hipoxia e na 
regulação da migração/fenótipo das células do SI, incluindo os macrófagos, e com o IL1R1 
(“interleukin (IL)1 receptor type I”) e a IL15 (“interleukin 15”), envolvidas na regulação da resposta 
imuno-inflamatória pelas citocinas e na ativação e proliferação das células T, respetivamente (C 
Henegar et al., 2008). O papel da hipoxia na biologia dos adipócitos parece ser mediado 
principalmente pela capacidade de indução do HIF-1a, sendo que o efeito fisio(pato)lógico deste 
fator de transcrição, para além de dependente do estado metabólico dos adipócitos, está 
igualmente associado ao tamanho das células do AT, e com os níveis de leptina em circulação; a 
hipoxia estabiliza os níveis de HIF-1a, com influência sobre a atividade/expressão dos micRNA, 
estando associada com a expansão e a (neo)vascularização dos adipócitos (JM Rutkowski et al., 
2015 e S Nallamshetty, et al., 2013). Por outro lado, em condições locais de hipoxia, o metabolismo 
glicolítico pode prevalecer, com aumento na utilização dos AGL, o que se associa a alterações na 
função mitocondrial e ao aumento no consumo de oxigénio (JM Rutkowski et al., 2015). Contudo, 
ao longo do evento da obesidade, uma parte significativa dos macrófagos recrutados para o AT 
apresenta, ou adquire, um fenótipo de tipo M1, sendo caracterizados pela expressão do CD11c 
(ATM CD11c+), e com aumento da expressão do TNFa, da IL-6, da iNOS (“inducible nitric oxide 
synthase”) (T Seijkens et al., 2014), e que estão correlacionados com o estado de IR (JM 
Wentworth et al., 2010). 
 De facto, a obesidade pode ser considerada como um conjunto de fenótipos, que se 
desenvolvem ao longo do tempo, e onde os aspetos comportamentais e ambientais (ver Capítulo 
1), em conjunto com a suscetibilidade genética, importantes nas etapas iniciais vão, 
progressivamente, dando primazia aos mecanismos biológicos, relacionados com a alteração do 
metabolismo/disfunção no AT e, eventualmente, contribuir para o desenvolvimento das 
comorbilidades associados à obesidade (C Henegar et al., 2008). Pelo que, considerando um 
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modelo simplificado do aumento progressivo de adiposidade, a capacidade para aumentar, em 
tamanho e número, os adipócitos no AT, mantendo a capacidade para armazenar o excesso de 
fluxo de nutrientes (endógeno e exógeno), na forma, e.g. de TAG, e o balanço entre essa 
capacidade e as vias envolvidas no metabolismo dos AGL, como a β-oxidação (mitocondrial e/ou 
peroxissomal), reforçando o papel dos PPAR, ou sob controlo das vias de sinalização da insulina, 
como a lipase hormona sensível (HSL), mas igualmente sobre a LPL (lipase lipoproteica) (Figura 
2.3), ou a expressão dos transportadores da glucose (GLUT-1/4) (M Hulsmans et al., 2011; U 
Campia et al., 2012 e JM Rutkowski et al., 2015) apresentam-se como importantes e, 
principalmente, em estados de IR. A insulina exerce, igualmente, os seus efeitos anti-lipolíticos no 
AT, durante a ingestão de alimentos, mediado, e.g. pela via Akt sobre a ativação da PDE3B 
(fosfodiesterase 3B), com a diminuição dos níveis intracelulares de AMPc a evitar a fosforilação, e 
deste modo, a ativação das enzimas ATGL e HSL nos adipócitos (JM Rutkowski et al., 2015). 
A capacidade de remodelação e o ”turnover” (hipertrofia/hiperplasia) dos adipócitos, 
simultaneamente, com a modificação metabólica no AT (P Arner et al., 2013), e a inter-relação 
entre os adipócitos e as células do SI, pode contribuir para alterar o balanço lipogénese/lipólise 
neste tecido, encontrando-se igualmente dependente da presença de IR, e do perfil e 
concentração das adipocitocinas (e.g. da leptina ou do rácio leptina/adiponectina), e contribuir 
para o aumento dos AGL em circulação, agravando o estado de IR, e promovendo a deposição 
ectópica de lípidos, e.g., no tecido muscular, no fígado, no coração, ou no pâncreas (Figura 2.1). O 
aumento das citocinas pro-inflamatórias (produzidas pelo tecido adiposo e/ou macrófagos 
residentes), como a IL-6, correlaciona-se com o aumento da produção maioritariamente hepática 
da CRP, e com a indução dos recetores SOCS3 “(suppressor of cytokine signaling (3))” (H Waki e P 
Tontonoz, 2007). A CRP, um biomarcador (inespecífico) de inflamação, de fase aguda, tem 
merecido particular atenção como fator, e na estratificação, do risco das CVD, ou ainda como 
preditor na resposta à terapêutica farmacológica e, em particular, aos inibidores da HMG-CoA 
redutase (Omair Yousuf et al., 2013). 
 O incremento dos AGL em circulação, aumenta o fluxo e o substrato disponível para a neo 
síntese de TAG, e.g., no fígado - com aumento da produção das VLDL hepáticas que competem com 
as LDL pelos seus recetores de membrana (LDLR). Por outro lado, o aumento na biossíntese das 
partículas de VLDL de tipo 1 (VLDL1), mais aterogénicas e caracterizadas pelo tamanho e 
composição lipídica, é mais evidente em estados de insulino-resistência (IR), em que ocorre 
alteração das vias de sinalização da insulina (M Liu et al., 2012 e SH Choi e HN Ginsberg, 2011). Em 
conjunto, estas alterações contribuem para a diminuição do metabolismo das LDL, aumentando o 
seu tempo em circulação, promovendo eventuais modificações estruturais nestas partículas, e a 
formação de pequenas e densas LDL (sdLDL). O aumento dos níveis de CETP em circulação, 
derivada do AT, pode contribuir para agravar o quadro de dislipidemia aterogénica, pelo aumento 
das sdLDL e a diminuição do HDL-c. As sdLDL apresentam menor afinidade pelos recetores das LDL 
e são mais suscetíveis a modificações, e.g., mediadas por mecanismos oxidativos (GR Hajer et al., 
2008 e NN Younis et al., 2013) (Figura 2.2). A obesidade, e as suas comorbilidades, podem ser, 
igualmente, caracterizadas pelo aumento da oxidação lipídica, das reações de Maillard, e da 
glicoxidação. Este cenário metabólico agrava a suscetibilidade das partículas de LDL, para sofrer 
modificações estruturais e oxidativas (pelo aumento do stress oxidativo e/ou de radicais livres) “in 
vivo”, com a formação das LDL oxidadas (oxLDL), um importante biomarcador de risco 
cardiometabólico (C Meisinger et al., 2005). As oxLDL estão igualmente envolvidas na 
ativação/diferenciação, e na diapedese dos monócitos em circulação, para o AT (M Hulsmans et al., 
2011).  
A alteração no metabolismo das oses, e em particular da glucose, como a intolerância à glucose, 
em adição com a IR, o estado inflamatório, ou o aumento do rácio leptina/adiponectina, e a 
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leptino-resistência, podem concorrer para o aumento do stress oxidativo e carbonílico, aumento 
na produção de espécies reativas de oxigénio (ROS, do inglês) e de AGEs (“advanced glication end 
products”), da expressão de moléculas de adesão (e.g. ICAM-1, VCAM, E-selectina), dos RAGE 
(recetores para os AGEs), e para o aumento dos fenómenos de adesão e diferenciação dos 
monócitos (Figuras 2.1 e 2.2); com alteração da função endotelial, contribuindo para o aumento do 
risco de aterosclerose e CHD, em indivíduos com excesso ponderal e obesos e/ou com 
comorbilidades associadas, como a t2DM. Por exemplo, uma associação entre os subtipos pro-
inflamatórios de monócitos e a glicemia, independente do teor de massa gorda, foi previamente 
descrita (C Poitou et al., 2011). Mas com estes autores a reportar, que uma diminuição de pelo 
menos 5 % no teor de massa gorda era suficiente para diminuir a subpopulação de monócitos 
CD14dimCD16+, e que a diminuição do subtipo CD14+CD16+, que ocorria durante a perda de peso 
corporal, estava associada com a diminuição da rigidez das artérias. 
 

 
 
Figura 2.2. (P Bispo et al., 2011) A hiperglicemia e a dislipidemia, características comuns à 
obesidade e comorbilidades associadas, podem favorecer a produção das ROS, de compostos 
carbonilo reativos e AGEs. Em conjunto estes efeitos contribuem para o aumento na produção de 
citocinas pro-inflamatórias (como o TNFa), e induzem alterações estruturais/oxidativas nas 
partículas de LDL, com formação de LDL oxidadas (oxLDL), as quais podem contribuir para 
iniciar/potenciar a disfunção endotelial. Este fenótipo está associado ao aumento, por exemplo 
pelas células endoteliais, na expressão e nos níveis de proteína da lípase endotelial (EL) envolvida 
no metabolismo das partículas de HDL e, com o eventual aumento no catabolismo das ApoA1. A EL 
pode atuar igualmente sobre as lipoproteínas ricas em ApoB, como as LDL (T Yasuda, et al., 2010). 
 
 
Adicionalmente, vários estudos implicam a hiperglicemia, em jejum e/ou pós-prandial, crónica ou 
intermitente, como um fator de risco independente para as CVD (K Esposito et al., 2002 e MJ 
Sampson et al., 2002). A dieta, expressa pelo Índice Glicémico (IG), que indica o tipo de hidratos de 
carbono (em função da cinética da digestão e absorção), e pela Carga Glicémica (CG), que relaciona 
o tipo e a quantidade de hidratos de carbono, tem um papel importante nos níveis de glucose em 
circulação (A Mirrahimi et al., 2012). Contudo, não são conhecidos em detalhe os mecanismos 
moleculares e bioquímicos que estão envolvidos no aumento de risco cardiovascular em situações 
de hiperglicemia (A Giaccari et al., 2009). A alteração na estrutura das biomembranas, com 
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formação de domínios cristalinos de colesterol (ver Capítulo 6), e/ou o aumento das reações de 
Maillard e da glicoxidação “in vivo”, a formação de AGEs, e de compostos dicarbonilo muito 
reativos, com aumento das ROS e das citocinas pró-inflamatórias, no contexto da obesidade e 
comorbilidades associadas (Figura 2.2), são mecanismos possíveis (W Bakker et al., 2009 e K 
Esposito et al., 2002). 
 As citocinas pro-inflamatórias, e em particular o TNFa, têm um papel importante na lipólise 
no AT, e no aumento dos AGL em circulação, como observado, e.g. em pré-adipócitos humanos (M 
Rydén, et al., 2002). A ativação, dos monócitos/macrófagos no AT, está associada com a indução do 
TNFa, via NF-kappaB (NF-кB), o qual, por sua vez, tem capacidade de modular várias vias 
metabólicas nos adipócitos, como seja a alteração no balanço lipogénese/lipólise, promovendo a 
lipólise (e.g., dos TAG), por mecanismos dependentes e independentes das vias de sinalização da 
insulina (X Chen et al., 2009). O efeito do TNFa parece envolver, pelo menos em parte, os membros 
da família das MAP cinases (MAPK, “mitogen-activated protein kinases”), como o ERK 
(“Extracellular Receptor Kinase”) e o JNK (“c-Janus N-terminal Kinase”), mediado pelo TNFR1 e, 
parcialmente dependente da dose e do tempo (M Rydén et al., 2002 e X Chen et al., 2009). Por 
outro lado, a via do JNK, pode estar envolvida no efeito do TNFa sobre a supressão da expressão da 
adiponectina (KY Kim et al., 2005). O TNFa, a IL-6, e o aumento local/sistémico dos AGL, podem 
induzir a fosforilação dos resíduos de serina no IRS1/2, o que, por sua vez, contribui para diminuir a 
fosforilação deste pelo recetor da insulina (RI) (GR Hajer et al., 2008), após ligação da insulina ao 
seu recetor. A via TNFa/TNFR1/MAPK pode, deste modo, contribuir para a IR, pela capacidade, por 
exemplo, de inibir o IRS1/2, enquanto que o efeito dos AGL parece ser mediado pela ativação da(s) 
via(s) PKC/DAG (isoformas da proteína cinase C/diacilglicéridos) (M Rydén et al., 2002 e GR Hajer et 
al., 2008). Pelo que, a ação do TNFa sobre o balanço lipogénese/lipólise está, parcialmente, 
relacionada com a regulação, e alteração, nas vias de sinalização da insulina e, em particular a via 
PI3K/Akt, e/ou da PTEN (“phosphatase and tensin homolog”), com efeito sobre a 
atividade/expressão das lipases, como as ATGL (“adipose triglyceride lipase”)/HSL, mas igualmente 
sobre a LPL (lipase lipoproteíca) (Figura 2.3). Ou ainda sobre outras enzimas chave envolvidas no 
metabolismo dos lípidos como a ACC (acetyl-CoA carboxylase), a LCAT, e a HMG-CoA redutase 
(hidroxi-metil-glutaril-CoA redutase). Adicionalmente, o envolvimento do TNFa na expressão das 
perilipinas, pode alterar a ação das lípases, e/ou modificar a capacidade de formação, ou a 
estabilidade, nas gotículas lipídicas no AT (T Suganami et al., 2005; JM Rutkowski et al., 2015 e X 
Chen et al., 2009). A alteração do metabolismo no AT, como a reduzida capacidade para lidar com o 
aumento no fluxo e concentração de AGL, e/ou a modificação das reações de esterificação, na 
forma de TAG, e no armazenamento destes AGL, acresce em importância quando se considera a 
desregulação da família dos PPAR (E Klimčáková et al., 2011), como o PPARa, relacionado com o 
metabolismo dos ácidos gordos, ou o PPARg na regulação das lipases envolvidas na 
(re)esterificação dos AGL até TAG, ou ainda a desregulação da adipogénese (hiperplasia), o que 
pode favorecer o subsequente aumento dos depósitos de lípidos (hipertrofia), no contexto do 
aumento da adiposidade. Neste sentido, a deleção genética da HSL pode promover a hipertrofia, 
sem que ocorra aumento da adiposidade, possivelmente pelo aumento da apoptose dos 
adipócitos; sendo que a inibição genética/farmacológica da HSL pode prevenir o aumento da 
expressão das citocinas pro-inflamatórias, o que reforça a importância da atividade da HSL sobre o 
metabolismo e a inflamação no WAT (EP Mottillo et al., 2007). 
Por outro lado, vários mecanismos estão envolvidos no efeito anti-inflamatório dos PPAR, como 
por exemplo, a) aumento da degradação do LTB4 mediada pelo PPARa, b) aumento da expressão 
do IkB, e do c) IL-1ra, ou ainda d) por mecanismos de (trans)repressão sobre o NF-кB, a AP-1 
(“activator protein 1”), ou a via STAT (“signal transducers and activators of transcription”), 
enquanto que o PPARb pode induzir o TGF-β (transformer grown factor-β) (W Wahli e L Michalik, 
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2012), o que pode favorecer a resolução da inflamação. 
Contudo, vários fatores de natureza biológica e físico-química, limitam a expansão dos adipócitos 
hipertróficos, como a ocorrência de hipoxia, como referido anteriormente, ou a alteração das 
propriedades mecânicas, estruturais, e na composição da matriz extracelular (ver Secção 2.3.) (JM 
Rutkowski et al., 2015); o que, por seu lado, pode contribuir para a lipotoxicidade, perda da 
capacidade de (auto)regulação do AT, associado ao aumento do “stress” mitocondrial e do retículo 
endoplasmático (RE) (M Hulsmans et al., 2011), e diminuição da biogénese mitocondrial, 
características associadas à disfunção dos adipócitos. O “stress” do RE está igualmente envolvido 
nos mecanismos relacionados com a lipólise e a formação das gotículas lipídicas no AT, por 
mecanismos mediados pela cAMP/PKA, e pela perilipina 1 (Plin1). Adicionalmente, o “stress” do 
RE, e/ou o aumento na formação das ROS, podem interferir com o processo de oligomerização e 
formação das estruturas multiméricas da adiponectina, com efeito, em particular, sobre os níveis 
em circulação da adiponectina de alto peso molecular (Adipo-HMW), o que, por sua vez, pode 
contribuir para a redução da sensibilidade insulínica (JM Rutkowski et al., 2015). A interligação 
entre o “stress” do RE, a formação de gotículas lipídicas, e a biogénese das biomembranas, pode 
ser igualmente regulada pela UPR (“Unfolded Protein Response”) (C Stordeur et al., 2014). Como 
indicado por estes autores, neste artigo de revisão, a formação das gotículas lipídicas, em conjunto 
com a β-oxidação dos AG, pode representar uma estratégia celular para evitar/diminuir a 
lipotoxicidade. 
Curiosamente, níveis elevados de glutationa, e o aumento da expressão do gene NNT 
(“Nicotinamide Nucleotide Transhydrogenase”), foram muito recentemente observados no SAT e 
VAT de indivíduos obesos, após perda significativa de peso corporal (A Mardinoglu et al., 2015). 
Estes autores, observaram ainda um aumento na expressão dos genes MPC1 e MPC2 
(“mitochondrial pyruvate carrier 1 e 2”), PCK2 (“phosphoenolpyruvate carboxykinase 2”), e 
ALDH6A1 (“aldehyde dehydrogenase 6 family, member A1”) no SAT, e do MPC1 no VAT, destes 
indivíduos. Comportamento diferente foi observado em relação aos genes que codificam enzimas 
envolvidas no metabolismo dos BCAA, com o BCAT2 a aumentar no SAT e no VAT, e o BCAT1 a 
diminuir no SAT, dos indivíduos obesos, após perda significativa de peso corporal (A Mardinoglu et 
al., 2015). 
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Figura 2.3. Esquematiza alguns dos efeitos, locais e sistémicos, relacionados com a (dis)função dos adipócitos no 
contexto da obesidade (Adaptado de P Bispo, 1998; GR Hajer et al., 2008; M Hulsmans et al., 2011; E Klimčáková et al., 
2011 e JM Rutkowski et al., 2015). 
 
 
Curiosamente, a expressão e estimulação do complexo CD40/CD40L se, por um lado, favorece a 
formação/acumulação das gotículas lipídicas e promove a adipogénese em linhas celulares 3T3-L1, 
e.g. via PPARg, por outro lado, parece estar envolvido na diminuição da expressão do IRS-1 e da 
GLUT-4, contribuindo para a IR no AT e a redução da entrada de glucose, mediada pela insulina (L 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo 

60 
 

Xiao et al., 2016) e, eventualmente, interferindo com a glicerogénese nos adipócitos. 
O CD40, um membro da família dos recetores do TNF (TNFR), e o seu ligando CD40L, expressos nas 
células do SI, mas com o CD40 expresso igualmente nas plaquetas, EC, adipócitos, hepatócitos, 
SMC, e células pancreáticas, estimulam a ativação das células T e das APC, com aumento das 
citocinas pro-inflamatórias e da migração dos monócitos. A expressão do CD40, nas células do AT, e 
os níveis plasmáticos do sCD40L (CD40L solúvel) correlacionam-se positivamente com o IMC, o 
perímetro da cintura, ou a glucose em jejum, sendo que os níveis de sCD40L diminuem após a 
cirurgia bariátrica (T Seijkens et al., 2014). Segundo referem estes autores, no artigo de revisão, a 
estimulação do CD40 nos adipócitos ativa as vias das MAPK e do NF-кB, com aumento na 
expressão do TNFa, IL-6, e MCP-1, assim como do PAI-1, contudo fenótipos semelhantes foram 
observados em modelos animais, deficientes em CD40, caracterizados pelo aumento das células T 
CD8+, de macrófagos tipo M1 e de citocinas pro-inflamatórias, os quais, sob dieta obesogénica 
(DIO, “diet-induced obesity”), podiam exibir aumento da inflamação no AT, com IR e hépato-
esteatose; pelo que, a estimulação do CD40/CD40L pode desempenhar funções opostas no 
desenvolvimento da obesidade e das comorbilidades associadas, o que pode ser explicado pelo 
envolvimento/recrutamento de diferentes proteínas TRAF (“TNFR-associated factors”, factores 
associados aos TNFR), responsáveis pelas vias de sinalização/transdução de sinal intra-celular 
(Figura 2.4.a). A interação CD40/CD40L noutros órgãos/tecidos, como o tecido vascular e o 
pâncreas, pode, do mesmo modo, promover o aumento da expressão dos mediadores pro-
inflamatórios, contribuindo para o estado inflamatório crónico de baixa intensidade, associado à 
obesidade e às suas comorbilidades (T Seijkens et al., 2014). Em macrófagos THP-1 humanos, 
tratados com sCD40L, a presença de ApoA1 inibiu a resposta inflamatória e a estimulação do NF-
κB, mediada pelo ligando do CD40, envolvendo a diminuição do recrutamento do TRAF6 para os 
rafts lipídicos, um processo dependente da regulação do fluxo de colesterol livre pelo ABCA1, 
nestas estruturas membranares (K Yin et al., 2012). 
 Animais obesos “metabolicamente anormais” (MAO, “Metabolically Abnormal Obese”) 
caracterizavam-se pela presença de níveis elevados de AGL, e pelo aumento na expressão do 
MHCII pelos adipócitos hipertróficos, mediado pela ativação da via do JNK-STAT(1) (L Xiao et al., 
2016). Estes autores referem que os adipócitos hipertróficos funcionavam como APC (“Antigen-
Presenting Cells”) estimulando a expressão do IFNg pelas células T CD4+ e, para a qual, os AGL 
tinham uma contribuição importante, previamente ao aumento do IFNg. De facto, a ligação dos 
recetores das células T (TCR) na superfície das células com o(s) complexo(s) MHC é essencial, mas 
não suficiente, para a completa ativação das células T (T Seijkens et al., 2014) (Figura 2.4.b), 
requerendo a integração de um número de diferentes sinais extracelulares e eventos de adesão na 
interface (sinapse imunológica) entre a APC e as células T (SK Bromleyy et al., 2001), e onde os AGL 
podem ter um papel chave. Por outro lado, o interferão gama, IFNg, um importante 
imunomodelador, está associado à polarização Th1 nestas células, e ao aumento da expressão de 
citocinas pro-inflamatórias. 
A dieta obesogénica (DIO) estava envolvida no aumento da expressão das moléculas MHCII nos 
adipócitos, que podiam funcionar como APC, induzindo uma resposta Th1. Do ponto de vista 
temporal, a ativação das células T CD4+ mediada pelo AT, foi observada nas etapas iniciais da dieta 
obesogénica, e antes da infiltração dos monócitos/macrófagos, enquanto que estes regulavam a 
ativação das células T nas etapas posteriores da doença, num ciclo vicioso para o qual, as células T 
CD4+ e CD8+, ao contrário das Treg CD4+, eram fundamentais no recrutamento e polarização (M1) 
dos macrófagos, via IFNg, contribuindo para a disfunção metabólica, agravando o cenário imuno-
inflamatório e de IR no AT, e com o aumento das células T Th17 a contribuir para a diminuição da 
entrada de glucose no músculo esquelético (T Seijkens et al., 2014). Curiosamente, a expressão da 
CCL18 que, como referido anteriormente encontrava-se significativamente aumentada no WAT dos 
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indivíduos obesos, está associada à polarização Th2 (é induzido por estas células), contribuindo, 
igualmente, para o recrutamento e ativação das células T CD4+ e CD8+ (Corneliu Henegar et al., 
2008). 
Os fatores associados ao complemento, libertados do AT, podem estar igualmente envolvidos na 
resposta imunitária inata, contribuindo para a ativação dos monócitos/macrófagos, sendo que, e 
adicionalmente, a hsCRP, pode promover a polarização dos monócitos humanos, até macrófagos 
de fenótipo M1, via CD32/64 e/ou NF-кB, como observado “in vitro”, associando a hsCRP com os 
mecanismos de aterotrombogénese (S Devaraj e I Jialal, 2011 e JM Rutkowski et al., 2015). 
 Se o TNFa tem um papel importante na inflamação e no metabolismo no AT, mediado pelos 
monócitos/macrófagos, os AGL, principalmente os SFA, libertados do AT, são responsáveis pelo 
aumento da expressão das citocinas pro-inflamatórias (T Suganami et al., 2005), contribuindo para 
o aumento dos níveis de TNFa, pela estimulação da(s) via(s) TLR/NF-кB nos macrófagos (GR Hajer 
et al., 2008). A libertação de quimiocinas, como o MCP-1, pelos adipócitos disfuncionais e 
macrófagos residentes no AT, favorece o fluxo de mais monócitos/macrófagos para o AT, e a 
expressão de PRR (“pattern recognition receptors”), como os TLR, que potenciam a ação pro-
inflamatória dos SFA (T Suganami et al., 2005 e A Kosteli et al., 2010). 
Kosteli et al., reportaram que, em animais submetidos a uma dieta de restrição calórica, apesar do 
aumento inicial no recrutamento de macrófagos para o AT, a perda progressiva de peso estava 
associada à diminuição da resposta imune inata neste tecido (A Kosteli et al., 2010). Estes autores 
observaram que o aumento no número de macrófagos no AT coincidia com o aumento da lipólise 
nos adipócitos, e com o pico de AGL em circulação; sendo que, se por um lado, a intervenção 
dietética conducente à redução da lipólise, estava associada com a diminuição da acumulação dos 
macrófagos no AT, por outro lado, o aumento do conteúdo lipídico nestas células do SI, funcionava 
como um tampão sobre a concentração (local) dos AGL e, com capacidade para regular a expressão 
das lípases no AT. 
O aumento dos AGL e a modulação da expressão/atividade das lipases, pode contribuir para alterar 
o perfil e a composição das classes de lípidos, com o aumento dos DAG (diacilglicéridos) e das 
ceramidas (e.g. a C16:0 ceramida) associados ao estado de IR e, ao contrário da adiponectina que 
tem a capacidade de aumentar a atividade da ceramidase, e a conversão da ceramida até S1P 
(Sphingosine-1-Phosphate) (JM Rutkowski et al., 2015). A formação de DAG, ricos em SFA, pode 
contribuir para a ativação da proteína cinase C θ (PKCθ) que, por sua vez, pode ativar a IkkB, 
estimulando a via do NF-кB, pela fosforilação do IkB, e promovendo a expressão, e.g. do TNFa, da 
IL-6, dos TLR, e/ou da COX2 (W Wahli e L Michalik, 2012). 
 Contudo o conhecimento da estereoquímica dos TAG de armazenamento é importante não 
só com respeito às etapas de acilação, mas também, e principalmente, no que respeita ao processo 
de lipólise. Por exemplo, a HSL do tecido adiposo “branco” (WAT, do inglês) tem preferência pela 
primeira ligação éster (sn1), e pela libertação dos PUFA, dos TAG. Por outro lado, a mobilização dos 
ácidos gordos para o plasma não é proporcional ao seu conteúdo no tecido adiposo, sendo 
influenciada, principalmente, pela sua estrutura molecular. Sendo que a mobilização dos ácidos 
gordos no tecido adiposo, por ação dos HUFA n-3, parece ter efeitos metabólicos diferenciados. No 
tecido adiposo “castanho” (BAT, do inglês) a mobilização dos SFA é preferida, enquanto no WAT são 
os UFA. O EPA e o AA, precursores de eicosanóides (Ver Capítulo 3), como as prostaglandinas, com 
diferente atividade biológica, são os AG com maior mobilização nos tecidos extrahepáticos e, 
principalmente do AT, para o plasma (WE Connor et al., 1996). 
O papel das vias biossintéticas dos prostanóides, derivados dos AG das famílias n-6 e n-3, como o 
efeito da COX2 sobre a produção das prostaglandinas, e.g. a PGE2 e a PGI2, sobre os mecanismos 
envolvidos na angiogénese, na regulação das vias (anti)apoptóticas, na imunomodelação e na 
resposta (imuno)inflamatória, apresentam-se igualmente como importantes na fisio(pato)logia da 
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adiposidade e nas comorbilidades associadas à obesidade, como observado, por exemplo, em 
estudos “in vitro”, com os efeitos antiapoptóticos da PGI2, mediados pelos recetores da 
prostaciclina (“G protein-coupled cell surface PGI2 receptor”) e/ou pela ativação dos PPAR, como o 
PPARg, a serem, pelo menos em parte, mimetizados pelo DHA, outro PPAR(g) agonista (NS Cutler 
et al., 2003). Por outro lado, o aumento da produção da PGE2, por via do aumento da expressão da 
COX2, pode diminuir a expressão do TNFa e da IL-6 (W Wahli e L Michalik, 2012). 
 A regulação do NF-кB pelo TNFa é outra via de sinalização de fundamental importância na 
resposta imuno-inflamatória. O NF-кB regula vários genes que controlam a sinalização inter- e 
intracelular, a resposta celular ao “stress”, o crescimento celular, a sobrevivência, a apoptose, e a 
imunidade. Nas células dos mamíferos, o NF-кB é regulado por 3 isoformas da família do inibidor 
кB (IкB). Quando a via de sinalização do NF-кB é ativada pelo TNFa, as cinases (Ikk) causam 
degradação das proteínas IкB, o que permite a acumulação do NF-кB no núcleo, onde se liga ao 
DNA e inicia a expressão dos genes alvo. Por outro lado, apesar do gene supressor tumoral p53 e 
dos inibidores das CDK (ciclinas dependentes de cinases) constituírem um grupo de importantes 
reguladores (negativos) da progressão do ciclo celular, a via JNK, ativada pelo TNFa, parece estar 
envolvida na instabilidade constitutiva da p53, via E-3-ubiquitina e, deste modo, promover a sua 
degradação, mediada pelo proteossoma (Figura 2.4.a). Adicionalmente, o GSK-3β (“Glycogen 
synthase kinase-3β”), uma proteína da família das serina/treonina cinases, tem um papel 
importante na regulação da CD1 (ciclina D1) que, por sua vez, atua como um regulador (positivo) 
das CDK (F Takahashi-Yanaga e T Sasaguri, 2008). Curiosamente, a morte celular dos adipócitos 
parece não estar aumentada em indivíduos obesos (KL Spalding et al., 2008 citados por A Kosteli, 
et al., 2010), o que reforça não apenas os mecanismos bioquímicos descritos, como o micro-
ambiente celular, onde várias vias podem prevalecer em períodos de tempo diferentes e, o que 
parece, pelo menos em parte, de acordo com o modelo temporal da obesidade. 
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Figura 2.4. a) principais vias de sinalização/transdução de sinal, mediadas pelos recetores do TNFa 
(TNFR) e, em particular, as vias implicadas na (imuno)inflamação e na regulação do ciclo celular. 
Por exemplo, o TNFR2 é expresso de forma significativa nas células Treg, com a fosforilação do 
FOXP3, nestas células, sob-regulada pelo TNFa, e com os seus antagonistas a restaurar as funções 
das células Treg em indivíduos com artrite reumatoide, de forma dependente da dose; b) Por outro 
lado, níveis elevados de NO tendem a reprimir a resposta das células T, sendo este considerado um 
importante imunosuppressor “in vivo”, e.g., em situações de baixa P*O2/hipoxia (Adaptado de P 
Bispo, 2004 dados não publicados; LM Sedger e MF McDermott, 2014; JR Muppidi et al., 2004 e TP 
Frazier et al., 2014). 
 
 
 O envolvimento das células do SI, residentes no AT, na produção de TNFa, na alteração do 
balanço lipogénese/lipólise, e no aumento dos níveis de AGL em circulação, pode estar igualmente 
associado com o (re)ganho do peso corporal (ver Capítulo 1), como observado em indivíduos 
obesos e super-obesos, relacionado com o aumento do fluxo de AGL para os adipócitos e, que se 
mantinha elevado 1 ano após a cirurgia bariátrica (F Ge, et al., 2016). Estes autores indicam ainda 
que o fluxo de AGL para os adipócitos, apesar de aumentar de forma exponencial ao longo dos 
intervalos de IMC (indivíduos normoponderais, obesos e super-obesos), apresenta um 
comportamento similar entre os adipócitos do AT visceral (e.g. omental) e do AT subcutâneo, antes 
e depois da perda significativa de peso corporal. Adicionalmente, alterações no metabolismo da 
glucose, na sensibilidade insulínica, ou na atividade da LPL, podem contribuir para o (re)ganho de 
peso nestes indivíduos. 
Em modelos animais, a ingestão de uma dieta rica em lípidos aumentava a secreção da GIP e da 
GLP-1, mas sem que ocorresse alteração do peso corporal, (F Wang et al., 2015), e com o aumento 
dos lípidos na dieta associados à secreção da GIP, enquanto que o aumento da secreção da GLP-1 
estava relacinado com o VCT. Por outro lado, o envolvimento das incretinas, e em particular da GIP, 
no metabolismo pós-prandial dos lípidos, parece não ser determinante nos indivíduos obesos, 
apesar de apresentar impedimento da sua ação no AT (M Asmar et al., 2014), e ao contrário do 
observado, pelos mesmos autores, em indivíduos normoponderais (ver Capítulo 1). 
 Adicionalmente, aspetos relacionados com a predisposição genética e/ou a interação 
fenótipo/genótipo são importantes determinantes, quando se aborda o papel da dieta sobre os 
fatores de risco cardiometabólicos e, em particular, em indivíduos com excesso ponderal/obesos 
(LH Bogla et al., 2011; R-X Yin et al., 2012 e HJ Silver et al., 2012). Por exemplo, alterações no gene 
CNR1 (recetor canabinoide B1, CB1) (Ver Figura 1.2.) podem contribuir para as diferenças 
observadas na alteração dos níveis de HDL-c, em função da ingestão de lípidos totais na dieta, e 
relacionadas com o género e/ou com o aumento do peso corporal (HJ Silver et al., 2012). 
Curiosamente, estes autores indicam que o efeito do CNR1 na modulação dos níveis de HDL-c, em 
resposta à dieta rica em gorduras, parece ser independente do IMC e dos níveis de TAG em jejum 
e, eventualmente, relacionadas com os mecanismos envolvidos na (re)modelação destas 
lipoproteínas, por ação dos membros da família das lípases, como a EL (lipase endotelial), e 
associadas com a concentração das adipocitocinas, em particular da adiponectina e do TNFa. 
 Por outro lado, também os aspetos relacionados com a raça/etnia e a interação entre os 
fatores ambientais/genéticos, pode contribuir para as diferenças observadas acerca do papel da 
dieta e/ou da adiposidade sobre os fatores de risco cardiometabólicos, como reportado em um 
estudo caso-controlo na população Chinesa (n >1700), com idades entre os 15 e os 86 anos, de 
ambos os géneros, sem história de aterosclerose, CAD, e diabetes, que concluiu que as diferenças 
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observadas no perfil lipo(apo)proteico, entre os indivíduos normo-ponderais e/ou com excesso 
ponderal/obesos, podiam resultar das diferenças entre polimorfismos genéticos, e da interação 
entre os SNP(s) (“single nucleotide polymorphisms”, do inglês) e o excesso de adiposidade, e 
incluindo os relacionados com a LIPG, a PCSK9, o PPARD, o SCARB1, e o ABCA-1, e ainda a ACAT-1, o 
LDL-R, ou a LIPC (R-X Yin et al., 2012). 
 
2.3. Sub-fracções moleculares das lipoproteínas: papel da lipase endotelial como biomarcador 
(cardio)metabólico 
O excesso ponderal/obesidade, e as suas comorbilidades, caracterizam-se normalmente por um 
fenótipo lipo(apo)proteico mais aterogénico, relacionado com o aumento das lipoproteínas ricas 
em TAG, das sdLDL, com a diminuição dos níveis de HDL-c, o aumento na proporção e/ou na 
concentração das pequenas partículas de HDL-c em circulação, e com a alteração no perfil das 
apoproteínas, como por exemplo, as ApoB, ApoA1 ou ApoA2 (F Magkos et al., 2008 e A Hiukka et 
al., 2007). Por outro lado, a presença de um quadro (imuno-)inflamatório crónico de baixa 
intensidade pode contribuir para modificar a composição química (lipidómica/proteómica) e as 
características biofísicas das partículas de HDL-c, com impacto sobre as suas funções bioquímicas, 
como sejam, por exemplo, o transporte reverso de colesterol (RCT, do inglês), ou as propriedades 
antioxidantes e antiapoptóticas (K-A Rye et al., 2009) (Figura 2.5a). A importância clínica da 
presença de um fenótipo pro-inflamatório, com capacidade para promover eventuais alterações na 
estrutura molecular e nas propriedades bioquímicas das partículas de HDL-c foi, ao longo dos 
últimos anos, sucessivamente alicerçada, com base em vários trabalhos como, e.g., o estudo de 
Corsetti et al., em que, em uma coorte de 3405 indivíduos, concluem que níveis elevados de 
colesterol das HDL e de hsCRP, definiam um subgrupo de indivíduos, do género masculino, com 
risco elevado de desenvolver CVD (JP Corsetti et al., 2010). Pelo que, métodos mais precisos, que 
proporcionem uma melhor informação, no que diz respeito à relação entre a estrutura/função das 
lipoproteínas, são necessários, com base nos mecanismos moleculares e nos processos 
fisio(pato)lógicos “in vivo”. Por outro lado, apesar da classificação das lipoproteínas poder 
considerar vários parâmetros, como a composição, considerando, por exemplo, o tipo de 
apoproteínas, e como observado para as HDL, com estas partículas classificadas em LpA-1 ou LpA1-
A2, em função da variação da razão entre as ApoA1 e as ApoA2 (A Hiukka et al., 2007); o tamanho, 
tem sido o parâmetro mais utilizado, refletindo, pelo menos em parte, a relação entre 
estrutura/função, o fenótipo/genótipo, integrando-se metabolicamente com outros fatores 
independentes de risco cardiometabólicos como, por exemplo, os níveis de colesterol total (Total-c) 
e das HDL (HDL-c), os TAG, ou a glicemia, e com os parâmetros associados com o “stress oxidativo” 
e a resposta (imuno)inflamatória (Figura 2.5b) (A Hiukka et al., 2007; E Nobécourt et al., 2005 e N 
Shuhei et al., 2010). 
Contudo, por exemplo, a ultracentrifugação, a espectroscopia de NMR (“nuclear magnetic 
resonance spectroscopy”, e a eletroforese em gel de poliacrilamida, utilizadas para separar, 
identificar e/ou quantificar as partículas de HDL, fornecem diferente informação acerca do 
tamanho, carga, composição, ou propriedades bioquímicas destas lipoproteínas (E Nobécourt et 
al., 2005; F Magkos et al., 2008 e M Rocha et al., 2013), o que torna difícil a comparação entre os 
diferentes estudos clínicos e, com as grandes partículas de HDL, identificadas como HDL2 (vs. 
HDL3, ultracentrifugação), HDL2b+HDL2a (de entre 5 subfrações obtidas por ultracentrifugação, 
até ∑HDLsubf(1 a 3) (ou L-HDL) (neste caso com aplicação da tecnologia LipoprintTM, de entre 10 
subfrações moleculares das HDL, ver Capítulo 5) (R Mowa e DJ Rader, 2008; K-A Rye et al., 2009; PG 
Scheffer et al., 2005; E Nobécourt et al., 2005 e A Hiukka et al., 2007), e à semelhança do que 
ocorre para as subfrações moleculares das LDL (M Chung et al., 2009).  
 Vários estudos têm demonstrado que, quer a intervenção dietética, quer a terapêutica 
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farmacológica, apresentam capacidade para alterar o perfil das lipoproteínas e, relacionados com a 
capacidade para modificar, não apenas a concentração (quantidade), como o tamanho, a 
composição, e as propriedades fisico-químicas (a qualidade) das partículas de HDL (e LDL) (AM 
Hodge et al., 2011 e A Hiukka et al., 2007). Nesse sentido, estratégias dietéticas que incluam 
alterações, e.g., na relação percentual dos macronutrientes e/ou no tipo de lípidos da dieta, 
podem promover uma melhoria no perfil das sub-frações moleculares das HDL/LDL (AM Hodge et 
al., 2011), no sentido do aumento da proporção (e/ou na concentração) das grandes partículas de 
HDL, eventualmente mais cardioprotetoras, comparativamente com as pequenas partículas, ou em 
relação às grandes partículas de LDL-c, menos aterogénicas, quando comparadas com as sdLDL, 
sendo que, este efeito pode ser obtido independentemente das alterações significativas que 
possam ocorrer na concentração do HDL-c (ou LDL-c) e, como observado, por exemplo, com a 
utilização, principalmente em doses farmacológicas, dos óleos de peixe ricos em AG n-3 (TA Mori et 
al., 2000; N Satoh et al., 2007; AA Sethi et al., 2010 e para revisão ver MN Bandarra et al., 2012). 
Contudo, se em relação às subfrações moleculares das LDL parece existir um amplo consenso 
científico, no que diz respeito às propriedades aterogénicas das suas diferentes partículas, em 
relação às HDL, apesar da convição de que as suas partículas não são de igual forma protetoras, o 
eventual efeito cardioprotetor das suas subfrações está longe de ser consensual e, com os estudos 
“in vitro” e “in vivo” a apresentarem resultados aparentemente contraditórios. Para esta 
discrepância também contribui a ausência de um método de referência que permita isolar/separar, 
identificar e quantificar as subfrações moleculares das lipoproteínas, com capacidade para serem 
utilizadas como “end-points” clínicos (M Chung et al., 2009; RS Rosenson et al., 2011 e RS 
Rosenson et al., 2013). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.5. a) Princípais funções e b) distribuição das partículas de HDL em função do tamanho 
(nm). (Adaptado de R Mowa e DJ Rader, 2008 e K-A Rye et al., 2009). 
 
 
 Vários fatores podem estar envolvidos simultaneamente no metabolismo e na biogénese 
das lipoproteínas como, por exemplo, para as partículas de HDL, os membros da família das lipases, 
como a HL e a LPL, um vasto conjunto de proteínas, como a CETP, a LCAT e/ou a PLTP 
(“phospholipid transfer protein”), ou os transportadores ABC (“ATP-binding cassette”), como o 
ABCA1 (“ATP-binding cassette, sub-family A member 1”), ou ainda os relacionados com a 
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expressão e os níveis da ApoA1 (ver Figura 2.6). Adicionalmente, condições fenotípicas específicas, 
agudas/crónicas, e características dos indivíduos com excesso ponderal/obesos, como o 
incremento da resposta (imuno-)inflamatória, com modificação da carga (composição) das 
partículas de HDL, como, por exemplo, o aumento da produção hepática da SAA (“serum amyloid 
A”) e/ou o aumento da expressão/atividade da EL (“endothelial lipase”), podem promover 
alterações significativas no metabolismo/biogénese e nas propriedades funcionais das partículas 
de HDL. A atividade enzimática, associada à ação das lipases sobre os TAG e/ou os PL, em estreita 
ligação com as alterações na proteómica das partículas de HDL, parece ser um aspeto chave 
naquelas alterações, e com capacidade para modificar as funções bioquímicas das subfrações 
moleculares das HDL. O aumento da expressão e da concentração da SAA e da EL associam-se de 
forma inversa com os níveis de HDL-c, com o aumento das pequenas partículas e/ou com a 
diminuição das grandes partículas de HDL, e com o aumento do catabolismo das ApoA1, 
representando outras vias com impacto sobre a quantidade e a qualidade das partículas de HDL 
em circulação e que podem estar alteradas nos indivíduos obesos, e/ou com comorbilidades 
associadas (KO Badellino et al., 2008; SWM Shiu et al., 2008; ED Bartels et al., 2007 e M Sato et al., 
2016) (Ver Figuras 2.2. e 2.6.). 
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Figura 2.6. Os AG da família n-3, em particular o EPA e o DHA, podem estar envolvidos nas várias etapas associadas ao 
metabolismo/biogénese das partículas das lipoproteínas (Adaptado de P Bispo 1998, RM Allen et al., 2012 e M 
Hulsmans et al., 2011). A entrada de C-E/HDL para as células é, em parte, controlado pela ativação do LXR, envolvido 
no aumento da expressão dos transportadores transmembranares ABCA1 e do ABCG1 (S Lemaire-Ewing et al., 2012), 
mas com efeitos negativos sobre a expressão dos membros da família do recetor das LDL (LDLR) (RM Allen et al., 
2012). Os microRNA (miR) parecem ter um papel importante na obesidade e comorbilidades associadas, como 
observado em estudos em animais (L Baselga-Escudero et al., 2013) e, em particular, na disfunção endotelial, no 
desenvolvimento da aterosclerose, e nas CVD. Os miR são pequenas moléculas de RNA, que controlam a expressão 
pós-transcricional dos genes, pela capacidade de induzir a degradação do mRNA e/ou bloquear a translação (M Nazari-
Jahantigh et al., 2012 e M Hulsmans et al., 2011). Durante a adipogénese, a expressão dos miR, é afectada de forma 
diferente em indivíduos normoponderais e obesos (M Hulsmans et al., 2011). O espectro de funções dos miR, por 
exemplo nos tecidos adiposo e vascular, envolve a resposta inflamatória, a angiogénse, o “stress” oxidativo, a 
adipogénese, a (dis)função do adipócito, a IR, a diferenciação dos monócitos, a (dis)função endotelial, e a apoptose (M 
Hulsmans et al., 2011 e M Nazari-Jahantigh et al., 2012). Por exemplo, o miR-320 aumenta a IR nos adipócitos, pelo 
que a sua inibição está associada ao aumento da sensibilidade insulínica, e à melhoria das vias de sinalização da 
insulina, e em partícular da via do PI3K. Os miR-155, -183, e -872 contribuem para a produção de adipocitocinas pro-
inflamatórias, para o “stress” oxidativo e a apoptose, pela repressão dos efeitos anti-inflamatórios, AH, e anti-
apoptóticos da heme oxigenase-1 (HO-1). Enquanto que os miR-221 e -222 apresentaram uma correlação positiva com 
o TNFa, e negativa com a adiponectina (M Hulsmans et al., 2011). A expressão dos PRR está intimamente associada à 
expressão e ao efeito dos miR e vice-a-vice, com os miR-146a/b a inibir as vias de sinalização associadas aos TLR, como 
o IRAK-1 e o TRAF-6 (“TNF receptor-associated factor 6”), enquanto que a expressão do miR-155 é induzida por vários 
ligandos dos TLR (M Hulsmans et al., 2011). Vários miR são secretados pelos adipócitos, das EC, e dos monócitos, na 
forma de microvesículas (MV), com capacidade para alterar o fenótipo de outras células/tecidos. As MV contendo os 
miR estão envolvidas na comunicação entre os adipócitos e os macrófagos, e entre os monócitos em circulação, e/ou 
as EC vasculares (M Hulsmans et al., 2011). Estas MV, derivadas dos adipócitos, podem conter ainda outras moléculas 
com diferente actividade biológica, incluindo a leptina, a adiponectina, o TNFa, ou enzimas (e.g., as MMP, “matrix 
metaloproteases”). Por exemplo, “in vitro”, as MV derivadas dos adipócitos contêm factores angiogénicos, que 
induzem a migração celular em HUVEC, efeito que é parcialmente suprimido pela utilização de Ac anti-leptina ou -TNFa 
(N Aoki, et al., 2010 e M Hulsmans et al., 2011). Tais MV podem, desta forma, estar envolvidas na função autocrina e 
parácrina das adipocitocinas, como o TNFa, a adiponectina, e a leptina, e dos miR, atuando localmente ou á distância 
para aumentar ou suprimir os seus efeitos biológicos. Pelo que, se a inflamação sistémica e o stress 
oxidativo/carbonílico associados à obesidade, têm um papel central na iniciação, na propagação, e desenvolvimento da 
aterosclerose; a presença de MV contendo miR e envolvidas na comunicação entre o AT e os tecidos vasculares, pode 
contribuir para o aumento do risco de aterosclerose na obesidade (M Hulsmans et al., 2011). Os miR estão igualmente 
envolvidos no fluxo de colesterol/PL, nas diferentes células e tecidos, com o miR-33, um (co-)produto da transcripção 
do SREBP(2) a alterar a expressão dos transportadores transmembranares, como o ABCA1 ou o ABCG1 (ATP-binding 
cassette (ABC) transporters type A-1 e G-1) com efeito sobre o metabolismo do HDL-c, ou os ABCG5 (ATP-binding 
cassette, sub-family G, member 5) e ABCB11 (ATP-binding cassette, sub-family B, member 11) com efeito sobre o 
metabolismo hepático, e a composição, da bilis (M Hulsmans et al., 2011 e RM Allen et al., 2012) o que, neste caso, 
estaria ainda relacionado com a hepatotoxicidade associada à dieta rica em gorduras/colesterol, como observado em 
modelos animais (RM Allen et al., 2012). Curiosamente, estes autores referem a presença de uma associação inversa 
entre a expressão hepática do miR-33 e o FASN nestes animais. Em humanos, adicionalmente ao miR-33, um segundo 
gene é (co)expresso (miR-33b) a partir do SREBP(1). Adicionalmente, a presença de leptina pode estimular a entrada 
de colesterol nos macrófagos, particularmente na presença de níveis elevados de glucose, favorecendo a formação de 
“foam cells” e, eventualmente, o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas. Ao contrário, a adiponectina promove 
um programa de expressão génica anti-aterogénico e anti-inflamatório na parede dos vasos. A adiponectina melhora a 
função endotelial, reduz a expressão das moléculas de adesão, a produção de ROS, e a acumulação de lípidos, e 
promove a polarização de fenótipo M2 nos macrófagos (M Hulsmans et al., 2011). O aumento na libertação de 
citocinas pro-inflamatórias pelos adipócitos disfuncionais, como o TNFa, a IL-1, e a IL-6, pode potenciar e agravar a 
inflamação na parede dos vasos, e promover um programa de expressão génica essencialmente pro-aterogénico (M 
Hulsmans et al., 2011). 

 
 
 Adicionalmente, Baker et al., concluíram que a composição em fosfolípidos das partículas 
de HDL poderia influenciar a sua capacidade para inibir a expressão das moléculas de adesão nas 
células endoteliais (PW Baker et al., 2000). Yancey et al., indicaram que a modulação dos 
fosfolípidos das HDL tinha efeito sobre o transporte do colesterol mediado pelos receptores SR-B1 
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(“Scavenger Receptor class B member 1”, do inglês) e ABCA-1 (PG Yancey et al., 2004). Estes 
estudos, mostraram que eventuais alterações no perfil e/ou na quantidade de fosfolípidos das HDL 
poderia ter um efeito significativo sobre, e.g, o transporte reverso de colesterol e na manutenção 
da integridade endotelial - implicadas nas etapas iniciais da aterosclerose e associadas à disfunção 
endotelial, e ainda nos processos (imuno-)inflamatórios, ou na regulação das vias apoptóticas. Do 
mesmo modo, o papel das partículas de HDL na via da ceramida (inibindo a esfingosina cinase) 
parece ser, parcialmente, mediado pelo tipo de PL (e pelo perfil em ácidos gordos) destas 
lipoproteínas (P Xia et al., 1999). 
 Em 1999 foi identificada uma nova lipase, denominada de lipase endotelial (EL), pela sua 
localização e elevada expressão nas células endoteliais (K Hirata et al., 1999). A EL (LIPG) é 
igualmente expressa noutros tecidos/células, como, por exemplo, na tiróide, pulmões, fígado, AT, 
intestino, cérebro, músculo esquelético, ou nos macrófagos (K Hirata et al., 1999 e MA Connelly et 
al., 2012). Nos últimos anos o conhecimento acerca da estrutura molecular e dos mecanismos de 
ação das lipases (triacilglicerol acilo hidrolases, EC 3.1.1.3) aumentou substancialmente, com 
Brockerhoff e Jensen ainda em 1974 a referiram a possibilidade da serina (Ser) fazer parte do 
centro ativo destas enzimas (H. Brockherhoff e RG Jensen, 1974). Estudos posteriores, obtidos por 
cristalografia de raios X, principalmente da lípase fúngica de Rhizomucor miehei e da lípase 
pancreática, mostraram que o resíduo nucleofílico essencial para a atividade catalítica das lípases 
era de facto uma serina, e que esta fazia parte de um conjunto de três aminoácidos (Ser-His-Asp) 
no centro ativo destas enzimas (L Brady et al., 1990). Mais recente, Melanie Griffon et al., 
identificaram a estrutura molecular da EL, um homodímero cabeça-cauda que suporta a tríade 
catalítica constituída por Ser-His-Asp, no domínio N-terminal e com a ligação com o substrato no 
domínio C-terminal (M Griffon et al., 2009) (Figura 2.7). 
 

 
Figura 2.7. - Estrutura molecular da EL, um homodímero cabeça-cauda com uma tríade catalítica 
constituída por Ser-His-Asp (Adaptado de M Griffon et al., 2009). 
 
 

Para além da especificidade catalítica que apresentam sobre os ésteres carboxílicos, as 
lipases exibem um conjunto de diferentes seletividades que afectam a(s) velocidade(s) de hidrólise 
sobre aqueles substratos. A seletividade das lipases é normalmente classificada em quatro 
categorias principais, em função: da classe de lípidos, posicional, tipo de AG, estereoquímica, ou 
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ainda uma combinação das anteriores (RG Jensen et al., 1990). A seletividade relativa à classe de 
lípidos refere-se à velocidade relativa com que as lipases hidrolisam diferentes lípidos (e.g. TAG, 
DAG, ou PL). A seletividade posicional (ou regioseletividade) classifica as lipases segundo a sua 
capacidade para hidrolisar ligações éster, e.g. nos TAG/PL de acordo com a sua posição na 
molécula. As lipases podem ser divididas em 3 grupos de acordo com a sua seletividade posicional 
(AR MacRae, 1983): lipases não selectivas; lipases com seletividade posicional (seletividade sn-
1(,3) e sn-2); e as lipases que catalisam a libertação específica de um tipo de AG das moléculas de 
glicéridos. A capacidade das lipases em promover a libertação preferencialmente de AG em função 
do comprimento de cadeia e do grau de insaturação conduz-nos ao terceiro tipo de seletividade. 
 A Lipase endotelial (EL), é essencialmente uma fosfolipase A1 (PLA1), quando comparada, 
por exemplo, com a LPL e a HL, mas também apresenta atividade de lisofosfolipase (lisoPLA1), se a 
migração do grupo acilo ocorrer e, principalmente sobre as HDL, afectando de forma significativa o 
seu metabolismo “in vivo” (S Chen e PV Subbaiah, 2007; KO Badellino et al., 2006 e T Yasuda et al., 
2010). Estudos “in vitro” indicaram que a EL possui especificidade para diferentes classes de 
fosfolípidos (PL) e ácidos gordos em posição sn-1 (e sn-2) e, dentro da mesma classe nos PL, uma 
preferência para o DHA (C22:6 n-3, ácido docosahexaénoico), em posição sn-2 (S Chen e PV 
Subbaiah, 2007). 
O efeito dos mediadores pro-inflamatórios na atividade/concentração da EL parece ser um 
mecanismo importante, e envolvido no aumento da expressão da enzima, com efeitos sobre a 
diminuição da concentração do HDL-c e na remodelação da composição molecular das partículas 
de HDL (T Yasuda et al., 2010; KO Badellino et al., 2008 e SWM Shiu et al., 2008) (Figuras 2.2 e 2.6). 
Apesar do seu efeito sobre as partículas de HDL a lipase também atua sobre as lipoproteínas ricas 
em ApoB (T Yasuda et al., 2010) e, para além da sua atividade catalítica, a EL apresenta igualmente 
uma função de ligação (não catalítica) para as lipoproteínas. 
 
 
2.4. Alterações morfo-funcionais na adiposidade 
 A obesidade, de per si está, igualmente, relacionada com um conjunto de modificações 
cardíacas, quer estruturais, quer metabólicas, e que podem incluir: a alteração na utilização dos 
nutrientes (e.g. glucose vs. AGL), uma menor produção, e deficiente utilização do ATP, a disfunção 
diastólica, a hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou o aumento da rigidez arterial (OJ Rider et al., 
2014). Como indicado, neste artigo de revisão, a hipertrofia do ventrículo esquerdo e a disfunção 
diastólica estão associadas com a mortalidade, independente da causa, enquanto que a alteração 
da função elástica da aorta está relacionada com a ocorrência de eventos cardiovasculares. 
Apesar dos mecanismos envolvidos na alteração cardíaca, estrutural e metabólica, em indivíduos 
obesos, não ser conhecida em detalhe, parece consensual que alguns desses mecanismos são 
independentes da presença dos fatores de risco tradicionais como seja, a HTA (OJ Rider et al., 
2014) ou a dislipidemia e, como observado em um estudo caso-controlo, com 670 adolescentes e 
jovens adultos (62 % não Caucasianos, ≈40 % sexo feminino, com idades entre os 10 e os 24 anos), 
em que os indivíduos obesos, e/ou com co-morbilidades associadas, apresentavam um aumento 
da rigidez arterial, comparativamente com o grupo normoponderal e, que se mantinha após ajuste 
para outros fatores de risco, como a tensão arterial e o perfil lipídico (EM Urbina et al., 2010). Estes 
autores referem que a disfunção vascular, associada à obesidade e co-morbilidades, está acima do 
que é esperado pela contribuição dos fatores de risco tradicionais, contribuindo para o “excesso de 
risco” normalmente relacionado com a adiposidade (ver Capítulo 1). Por outro lado, apesar da 
prevalência do uso de insulina e/ou ADOS entre o grupo com t2DM ser elevada, nenhum se 
relacionou de forma independente com os “surrogate markers” da função vascular (EM Urbina et 
al., 2010). 
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A (hiper)leptinemia e a (hiper)insulinemia, características normalmente associadas ao aumento da 
adiposidade, parecem ter um papel importante nas alterações metabólicas e estruturais da função 
cardíaca, pelo efeito que exercem sobre as vias de transdução de sinal, incluindo a via do JAK/STAT 
e a via do recetor da insulina/IRS/PI3P/Akt. O que, em conjunto com o aumento das citocinas pro-
inflamatórias (TNFa, IL-1, hsCRP ou IL-6) pode potenciar a alteração das vias de sinalização da 
insulina (OJ Rider et al., 2014; I Wensley et al., 2013 e U Campia et al., 2012). Ao contrário da 
(hiper)leptinemia, a (hiper)adiponectinemia, pode exercer efeitos vasculares benéficos, como o 
aumento na biodisponibilidade do óxido nítrico (U Campia et al., 2012). Em animais (ratos Wistar), 
alimentados com uma DIO durante 32 semanas, a presença de obesidade, associada à IR, apesar 
de não promover alterações na estrutura cardíaca, e em particular sobre a hipertrofia ventricular, 
contribuía para o aumento da acumulação de lípidos no miocárdio e, para uma maior 
suscetibilidade à lesão por isquemia/reperfusão (I Wensley et al., 2013). Esta maior suscetibilidade 
era devida, pelo menos em parte, à diminuição significativa na expressão e na fosforilação das 
proteínas Akt e da 3-beta-sintetase do glicogénio (GSK-3-Beta), em adição com a diminuição da 
expressão da sintetase endotelial do óxido nítrico (eNOS), nos ratos obesos (I Wensley et al., 2013). 
Estes autores referem que, apesar da obesidade ser um fator de risco independente para a doença 
cardíaca congestiva, a adiposidade em conjunto com as alterações cardiometabólicas: dislipidemia, 
IR e HTA (componentes do Met Sind), constituem fatores de risco para a doença cardíaca 
isquémica (Ver Capítulo 1). Alterações nas vias de sinalização da insulina, associadas à adiposidade, 
podem resultar na diminuição dos mecanismos de vasodilatação endotelial-dependentes da 
insulina, na alteração no balanço NO/ET-1, desacoplamento da eNOS, diminuição na 
biodisponibilidade do NO, e aumento do ONOO- (peroxinitrilo), envolvidos na disfunção endotelial 
(U Campia et al., 2012), e na aterogénese. De facto, uma característica bioquímica nos indivíduos 
obesos, e/ou com comorbilidades associadas, e com IR, é o impedimento específico da via de 
sinalização dependente da PI3K/Akt, enquanto que a via das MAPK mantem-se funcional (Cusi et 
al., 2000 citados por U Campia, et al., 2012). 
Do mesmo modo, o estado inflamatório crónico de baixa intensidade, característico do excesso 
ponderal/obesidade, apresenta um papel importante nos mecanismos fisiopatológicos envolvidos 
nas alterações morfo-funcionais, como a hipertrofia cardíaca; com os PPAR, e em particular o 
PPARb e o PPARa, em associação com a Sirt(1) (“NAD-dependent deacetylase sirtuin” (1)), a 
contribuírem para a sua prevenção, no contexto da inflamação metabólica, pela capacidade de 
diminuir a inflamação e aumentar a oxidação dos AG (W Wahli e L Michalik, 2012). 
O aumento contínuo no fluxo de AGL e/ou a diminuição da utilização da glucose, características do 
estado de IR, pode contribuir para o aumento da UCP(3) (“uncoupling protein” (3)) no miocárdio, 
alteração na função mitocondrial e, consequente diminuição da produção de ATP. Pelo que, o 
elevado fluxo/utilização de AGL pelo miocárdio, em comparação com a glucose, aumenta as 
necessidades de oxigénio e, deste modo, a sua utilização (OJ Rider et al., 2014). As lipases, como a 
LPL, têm um papel importante na fisio(pato)lógia cardíaca, pela capacidade de fornecer AGL, e.g., 
para a formação de energia (OJ Rider et al., 2014 e MS Kim et al., 2011). A EL, pode desempenhar 
um papel importante, em alternativa à LPL, na manutenção do fluxo de nutrientes e na produção 
de ATP no miocárdio, em condições, e.g. de hipertrofia cardíaca, como observado em estudos em 
modelos animais (H Nakajima et al., 2013), ou em estados inflamatórios, como os que ocorrem na 
obesidade e comorbilidades associadas. Neste contexto, é importante referir que alguns dos AGL, 
e/ou compostos derivados, hidrolisados das lipoproteínas pela ação da EL (e da LPL) são potentes 
ligandos dos PPAR (W Ahmed et al., 2006), como os PPARa e PPARg, envolvidos na expressão de 
vários genes ligados ao metabolismo dos AG, e com o aumento da biogénese mitocondrial, da 
adipogénese, ou da sensibilidade insulínica (W Ahmed et al., 2007). 
 A redução significativa do peso corporal, independentemente do método utilizado (ver 
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Capítulo 1), pode contribuir para a reversão parcial destas alterações adaptativas de médio/longo-
termo induzidas pela obesidade, com benefícios estruturais, funcionais e metabólicos, como a 
redução no tamanho da cavidade e na massa ventricular, melhoria na função diastólica, na 
capacidade elástica da aorta, ou no aumento da eficiência energética e na utilização dos 
compostos ricos em fosfato (OJ Rider et al., 2014 e U Campia et al., 2012). Contudo, mesmo 
considerando a dieta e a atividade física, associadas à redução de peso corporal nos indivíduos 
obesos, como terapêutica indicada para a reversão das anormalidades vasculares, a sua eficácia de 
longo-termo parece ser limitada (C Ayyad C e T Andersen, 2000). Por outro lado, a disfunção 
endotelial em indivíduos obesos, apesar de melhorar com a perda de peso, encontra-se 
usualmente associada com a variação dos marcadores cardiometabólicos, como por exemplo os 
níveis de glucose e independentemente das alterações no peso corporal (U Campia et al., 2012) 
(ver Capítulo 1); pelo que, estes autores sugerem que esta relação não está diretamente associada 
com a adiposidade, mas dependente das alterações metabólicas induzidas pela obesidade, nestes 
indivíduos. 
Do mesmo modo, alterações significativas na matriz extracelular, relacionadas com a (dis)função 
do AT (e/ou a (dis)função vascular), podem ser observadas em indivíduos com excesso 
ponderal/obesos, sendo que, estas modificações não são totalmente reversíveis, mesmo após o 
uso de estratégias/métodos conducentes à redução de peso corporal (C Henegar et al., 2008 e JC 
Rutkowski et al., 2015); podendo mesmo estar associadas com os mecanismos envolvidos nos 
ciclos de perda/(re)ganho de peso corporal (NJT Roumans et al., 2015) e, deste modo, contribuir 
para explicar, pelo menos em parte, a ausência de associação entre a perda de peso corporal (ver 
Capítulo 1), e a reversão integral nas anormalidades, e.g. vasculares, associadas à obesidade.
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Em 29 indivíduos do género masculino (IMC de 25.5 ± 2.3 kg/m2), com uma dieta 40 % acima das 
suas necessidades energéticas, durante 8 semanas, o aumento do peso corporal em cerca de 10 %, 
aumentou de forma significativa a expressão dos genes relacionados com a remodelação da matriz 
extracelular, no AT, mas principalmente, no músculo (entre 4 a 30x os níveis de mRNA), e associada 
com a diminuição da sensibilidade insulínica, e com um aumento da inflamação do músculo 
esquelético, com aumento nos níveis de mRNA do CD68, da CCL2, e do CD40 (2x), e do NF-κB (4x), 
(CS Tam et al., 2014). Como referido por estes autores, o aumento consistente dos genes 
relacionados com a remodelação da matriz extracelular, em um grupo de indivíduos 
normoponderais e aparentemente saudáveis, sugere que a remodelação no AT ocorre no sentido 
da adaptação ao excesso de energia. 
Utilizando modelos genómicos com o objetivo de caracterizar morfologicamente, e analisar a 
“assinatura” transcriptómica, do WAT em indivíduos obesos, em condições de estabilidade, e 3 
meses após a diminuição significativa, do peso corporal, e comparativamente com o grupo 
controlo de indivíduos normoponderais, Henegar et al., observaram um aumento na regulação, e 
na expressão, dos genes relacionados com a matriz extracelular (ECM, do inglês) em função do 
aumento de adiposidade (C Henegar et al., 2008). Estes autores referem que os constituintes do 
ECM podem ter um papel fundamental na cadeia de interações que ocorre, entre os processos de 
inflamação locais, e as alterações metabólicas no WAT, nos indivíduos obesos, e vice a vice; 
incluindo o aumento da quantidade de tecido intersticial com fibrose, associado à infiltração das 
células do SI, e ao (micro)ambiente pro-inflamatório, com o consequente aumento na síntese dos 
componentes da ECM. De entre os vários genes, que codificam componentes da ECM, 
encontravam-se significativamente expressos no WAT subcutâneo dos indivíduos obesos, os genes 
relacionados com o grupo das integrinas, como os (integrina alpha V) (ITGAV), o (integrina beta 1) 
(ITGB1), ou o beta 2 (ITGB2), membros da família do colagéneo, como o (“major type IV alpha 
collagen chain of basement membranes”) (COL4A1), e da família dos glicosaminoglicanos e 
proteoglicanos como o (“syndecan binding protein”) (SDCBP), (“lumican”) (LUM), ou o (“laminin 
beta 1”) (LAMB1), importantes nas etapas iniciais da resposta inflamatória, e no recrutamento das 
células do SI (C Henegar et al., 2008 e KR Taylor e RL Gallo, 2006 citados por C Henegar et al., 
2008). Em conjunto com os componentes da ECM, vários genes que codificam enzimas envolvidas 
na sua remodelação e nas interações célula-célula e célula-matriz, como as metaloproteinases 
domínio 12 (ADAM12) e -9 (ADAM9), importantes nas etapas iniciais da diferenciação dos pré-
adipócitos, encontravam-se, de igual modo, significativamente induzidas nos indivíduos obesos (KR 
Taylor e RL Gallo, 2006 citados por C Henegar et al., 2008 e N Kawaguchi et al., 2003). O que parece 
ser suportado, pelo menos em parte, pela muito recente observação da diminuição, por exemplo, 
dos genes ITGB2, LCP1, e do MMP9 no SAT, e dos CFB, IRF1, e do PRG4 no VAT dos indivíduos 
obesos, após perda significativa do peso corporal (A Mardinoglu et al., 2015). 
Adicionalmente, alguns dos genes relacionados com a ECM eram co-expressos, e encontravam-se 
positivamente associados, com um conjunto de genes inflamatórios; e ao contrário dos genes 
relacionados com o metabolismo, em particular com os genes que codificam enzimas da via 
lipolítica: incluindo o LIPE, o PLIN, e o MGLL, ou ainda o PAP2B, e com os genes relacionados com a 
apoptose: como o DAPK2 e o NME3, com os quais mostraram, uma forte relação, mas com um 
padrão de expressão inverso (C Henegar et al., 2008). Estes autores reportaram ainda que, de 
entre os genes significativamente diminuídos, e parcialmente co-expressos, encontravam-se, para 
além dos envolvidos na síntese, no transporte, e nas várias etapas de oxidação dos AG, como o 
ACADS, o DC1 ou o ACOT4 da via da β-oxidação mitocondrial, membros da família da 
carnitina/colina acetil-transferase como os CPT1A e CPT1B envolvidos no transporte 
transmembranar nas mitocôndrias, ou o CRAT, que catalisa a transferência reversível dos grupos 
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acilo da acetil-CoA tioester para a carnitina e que regula o rácio acetil-CoA/CoA nos 
compartimentos mitocondriais; ou ainda os genes relacionados com a indução da apoptose: como 
o DAP, o DAPK2, o STK17A, o SIVA1, o TRADD, e o PDCD5. 
Contudo, após diminuição significativa do peso corporal, um aumento nos genes associados, 
principalmente, aos domínios intracelulares e aos organelos (citoplasma, mitocôndria, RE, 
lisossomas, citoesqueleto, entre outros), e uma diminuição dos genes relacionados com a 
membrana celular e a matriz extracelular, foi observada no WAT dos indivíduos obesos; 
encontrando-se igualmente significativamente diminuídos, nestes indivíduos, os relacionados com 
as vias de sinalização/transdução-processamento de sinal e com a resposta imuno-inflamatória, 
como sejam os associados com a cascata do complemento e da coagulação, com as vias de 
sinalização mediadas pelos recetores das células T e B (e.g. via das MAPK), ou ainda a via do mTOR 
(C Henegar et al., 2008). 
Uma análise comparativa acerca das diferenças na expressão génica no SAT e no VAT em indivíduos 
obesos, após redução significativa do peso corporal, indicou um aumento dos genes associados 
com a formação das gotículas lipídicas (e.g., o CIDEA, o LPIN1, e o AGPAT9) em ambos os tecidos, e 
com os genes DGAT2, CEPT1, CD36, LDLR, e SCD5, no SAT (A Mardinoglu et al., 2015). Estes autores 
reportaram igualmente alterações significativas na expressão dos genes LIPE (HSL) e “patatin-like 
phospholipase domain-containing protein 2”, PNPLA2 (ATGL), após redução significativa do peso 
corporal.  
O aumento na expressão da SCD(5) no SAT dos indivíduos obesos, após redução significativa do 
peso corporal, pode ser surpreendente, uma vez que o incremento da atividade/expressão da SCD 
está associado ao aumento, na síntese dos TAG, e da adiposidade (CM Paton e JM Ntambi, 2009 e 
X Liu et al., 2011). Por outro lado, como recentemente observado em Caenorhabditis elegans (C. 
elegans) a SCD pode desempenhar um papel importante na regulação e na formação das gotículas 
lipídicas (X Shi, et al., 2013). 
Contudo, apesar dos estudos parecerem suportar o modelo referido, e proposto, anteriormente 
(ver Figura 2.3), convém realçar que, e.g. as alterações major que ocorrem no perfil de 
regulação/expressão dos genes foram obtidas em indivíduos obesos e super-obesos e/ou após 
intervenção, pela perda significativa de peso corporal, com recurso à cirurgia bariátrica. 
 
2.5. (Micro)domínios membranares e rafts lipídicos 
Em adição às alterações nas propriedades físico-químicas das (bio)membranas, como a formação 
de domínios cristalinos de colesterol, ou os mecanismos envolvidos na peroxidação lipídica, com 
importância na atividade biológica destas estruturas celulares, junta-se o papel dos 
(micro)domínios membranares rafts e não-rafts, com diferente composição lipídica (conteúdo em 
colesterol, esfingolípidos/PL, e AG) e propriedades biofísicas (“empacotamento” dos PL e fluidez 
das biomembranas), e com capacidade de influenciar e.g., a resposta ao stress oxidativo, a 
formação de radicais livres, a formação dos complexos associados aos recetores de membrana, 
e/ou na transducção de sinal, como as envolvidas na resposta imuno-inflamatória e nos 
mecanismos de morte celular (S Lemaire-Ewing et al., 2012 e PS Niemela et al., 2007), e com 
influência significativa, na fisio(pato)logia do excesso ponderal/obesidade, e nas alterações 
cardiometabólicas associadas ao aumento da adiposidade. 
De facto, cerca de 1/3 da membrana plasmática dos adipócitos pode estar ocupada por 
microdomínios estruturais ricos em “cavaolae” (cavéolas), constituída maioritariamente por 
caveolina-1, e com funções importantes para o metabolismo no AT, incluindo na adipogénese, no 
transporte e metabolismo da glucose, e dos AGL. Os microdomínios estruturais ricos em “cavaolae” 
são, igualmente importantes nos mecanismos moleculares da patogénese da aterosclerose, 
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incluindo no processo de transcitose das partículas de LDL para o espaço sub-endotelial, na 
proliferação das SMC, na inflamação, e na activação das células do SI, ou nos processos envolvidos 
na estabilidade da placa aterosclerótica (S Lemaire-Ewing et al., 2012 e JM Rutkowski et al., 2015). 
A alteração destes microdomínios nos adipócitos está, igualmente, relacionada com a produção 
das ROS e a biogénese mitocondrial, sendo que vários recetores de membrana nestas células, 
como os recetores da insulina e os AdipoR1/2, encontram-se associados, e a sua atividade 
dependente, da formação e integridade destas estruturas (S Lemaire-Ewing et al., 2012). 
Diferenças observadas entre indivíduos normoponderais e obesos, nas vias de sinalização ativadas 
pela leptina no AT, e com efeito sobre a expressão da adiponectina, estavam associadas com a 
variação na expressão da caveolina-1 (P Singh et al., 2016). Também o efeito do miR-29 sobre as 
vias de transdução de sinal da insulina em linhas celulares de adipócitos, e a síntese de 
eicosanóides pelos macrófagos em modelos animais, estava dependente da presença da caveolina 
(A He, et al., 2007 e AM Astudillo et al., 2011). 
 A capacidade para alterar a composição e/ou a estrutura dos rafts está associada às 
propriedades de imunomodelação, anti-inflamatórias, e atero-protetoras das partículas de HDL. 
Por exemplo, a capacidade das partículas de HDL em, por um lado, alterar o conteúdo em 
colesterol/PL nas biomembranas, e por outro em influenciar várias vias de transdução de sinal, 
dependentes dos domínios rafts/caveole, pode justificar muitos dos efeitos atribuídos a estas 
lipoproteínas e, de igual modo, os mecanismos relacionados com o seu metabolismo e biogénese 
“in vivo”. A “caveolae”/caveolina-1 afeta a expressão e a localização das moléculas de adesão (e.g. 
VCAM-1 e a E-selectina) (Figura 2.8) nas EC, o que pode contribuir para influenciar a transmigração 
dos leucócitos para o espaço sub-endotelial (S Lemaire-Ewing et al., 2012) e, como referido neste 
artigo de revisão, em um processo que parece estar dependente das sub-frações moleculares das 
HDL e dos transportadores de membrana, em particular o SR-B1 e o ABCA1. 
 Por outro lado, o (micro)ambiente das biomembranas tem influência sobre a formação e a 
composição dos complexos envolvidos nas vias de sinalização, do mesmo modo que o ligando 
pode induzir alterações na localização do seu recetor, entre os domínios raft e não-raft e, desta 
forma, regular as diferentes vias de transdução de sinal (S Lemaire-Ewing et al., 2012 e JR Muppidi 
et al., 2004). Por exemplo, o TRAF2, presente nos rafts lipídicos, associa-se ao TNFR1 (com 
formação do Complexo I) para a ativação da via do NF-кB (Figura 2.4), pelo que o teor de colesterol 
naqueles microdomínios é fundamental, para a estimulação desta via pelo TNFa, num processo 
que parece depender do tipo de célula, como observado em macrófagos de modelos animais, com 
os rafts lipídicos a favorecerem a via das MAPK, e.g., a via TNFR1/ERK, em detrimento da via 
TNFR1/NF-кB (JR Muppidi et al., 2004), e à semelhança do que ocorre com os TLR ou o Fas. 
 De entre os (micro)nutrientes da dieta, às antocianinas é atribuída a capacidade de regular 
a distribuição do colesterol nas biomembranas e, deste modo, a integridade dos rafts lipídicos. Por 
outro lado, a modulação das vias de sinalização, pelo DHA (Figura 2.8) e/ou o EPA, pode ser 
explicada, pelo menos em parte, pela modificação da organização dos microdomínios estruturais 
nas biomembranas (M Xia et al., 2007 citado por S Lemaire-Ewing et al., 2012, NM Bandarra et al., 
2012 e Y-Y Fan et al., 2004).  
 
 
 
 
 
 
 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

76 

 

 

Capítulo 3. Estratégias dietéticas 
Importância dos ácidos gordos da família n-3 
 
3.1. Estratégias dietéticas 
A(s) estratégia(s) dietética(s), para a prevenção e/ou tratamento das comorbilidades associadas ao 
excesso ponderal/obesidade, centra-se essencialmente na manipulação dos macronutrientes, com 
o objetivo de diminuir os fatores de risco, e.g., cardiometabólicos (objetivo primário), e/ou na 
redução simultânea do peso corporal (objetivo secundário), fazendo uso, por exemplo, de dietas 
hipocalóricas. As dietas, normo- ou hipocalóricas, podem dividir-se em 3 grupos principais, de 
acordo com a variação na quantidade (percentagem relativa) e qualidade dos diferentes 
macronutrientes, e.g., tipo e quantidade de hidratos de carbono (H. C.), ou da fração lipídica. 
Assim, podemos encontrar (M Noakes et al., 2005): 
 
Dietas hipocalóricas (≈1200-1500 kcal/dia); 

“Low Fat/High Carb” LF/HC (pobres em gorduras/ricas em H. C.) e/ou 
Baixa Carga Glicémica/Índice glicémico 

“High Fat/Low Carb” HF/LC (ricas em gordura/pobres em H. C.) e/ou 
Normal SFA ou ricas em PUFA (aumento do rácio PUFA/SFA) 

“High Protein” HP (ricas em proteínas) 
 
Por outro lado, considerando, por exemplo, as dietas em função da quantidade relativa de hidratos 
de carbono (H. C.), estas podem ser agrupadas em: a) dietas cetogénicas (com muito baixo teor de 
H. C., entre 20 a 50 g/dia) ≤ 10 % (em função da ingestão de energia total); b) baixa em H. C. (< 130 
g/dia) < 26 %; c) moderadas em H. C. (130 a 230 g/dia) 26 a 45 %; e d) com elevado teor em H. C. 
(> 230 g/dia) > 45 % (P Dyson, 2015). 
Noakes et al., testaram o efeito de duas dietas hipocalóricas (≈1400 kcal/dia), Dieta 1: rica em 
proteínas (“HP”, do inglês) [46:20(10):34], correspondente à percentagem relativa de hidratos de 
carbono:lípidos(SFA):proteínas, respetivamente, e Dieta 2: rica em hidratos de carbono (“HC”, do 
inglês) [64:20(10):17], em 100 mulheres (119 randomizadas na “baseline”), com uma média de 
idades de 49.9 anos e um IMC de 32 ± 6 kg/m2, durante 12 semanas, e tendo observado que 
ambas as intervenções dietéticas conduziam a uma perda de peso corporal similar, na ordem dos 
≈7.0 kg, concluíram que em mulheres obesas, a dieta hipocalórica, de alto teor proteico (“HP”) 
apresenta benefícios, e.g., sobre o metabolismo dos lípidos, como os TAG; contudo, a dieta “HP” 
promovia alterações nos marcadores da função renal, com o rácio ureia/creatinina e/ou a 
concentração de ureia em circulação a aumentarem, comparativamente com a dieta 2 (“HC”) (M 
Noakes et al., 2005). 
A precaução no uso de dietas hiperproteicas (“HP”), em particular entre a população obesa, e 
sobre os marcadores da função renal, está reforçada em um recente estudo de revisão sistemática, 
de estudos de intervenção e ensaios clínicos RC, que incluiu mais de 2100 indivíduos (≈2/3 obesos), 
sem histórico de doença renal crónica (L Schwingshackl e G Hoffmann, 2014). Estes autores 
concluem que as dietas “HP”, quando comparadas com as dietas com teores normais/baixos de 
proteínas, estão associadas a um aumento da velocidade de filtração glomerular, da concentração 
de ureia e ácido úrico no sangue, e na excreção urinária de cálcio. Adicionalmente, em uma meta-
análise, incluindo mais de 100.000 indivíduos, valores de velocidade de filtração glomerular > 105 
mL/min/1.73 m2 encontravam-se associadas com o aumento da mortalidade (K Matsushita et al., 
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2010 citados por L Schwingshackl e G Hoffmann, 2014). O eventual efeito deletério das dietas “HP” 
(> 20 %, em função da energia total) em indivíduos obesos e/ou com comorbilidades associadas 
parece justificar as recomendações da ADA (“American Diabetes Association”) acerca da não 
utilização destas dietas no longo-termo, como estratégia de redução do peso corporal, em 
indivíduos com t2DM (JP Bantle et al., 2008 citados por L Schwingshackl e G Hoffmann, 2014). Um 
estudo prospetivo, envolvendo 43396 mulheres, com idades entre os 30 e os 49 anos, com um 
“follow-up” médio de 15.7 anos, concluiu que dietas pobres em H. C., e ricas em proteínas, 
utilizadas regularmente e sem considerações acerca da qualidade/natureza dos H. C. ou da fonte 
das proteínas, estavam associadas ao aumento do risco de CVD (P Lagiou et al., 2012). Em adição, a 
ingestão de dietas “HP/LC” encontrava-se associada ao aumento da mortalidade, independente da 
causa (H Noto et al., 2013 citados por L Schwingshackl e G Hoffmann, 2014). 
Por outro lado, os trabalhos de Frank Nuttall e Mary Gannon, em estudos de intervenção 
randomizados, com uma dieta desenhada para a manutenção de peso, a dieta LoBAG30 (“Low 
Biologically Available Glucose”, [30:40(10):30] vs. dieta controlo, (55:30:15), em um pequeno 
grupo de indivíduos (n= 8, 9 na “baseline”) com t2DM (com idades entre os 52 e os 70 anos, e valor 
médio de HbA1c de 8.8 %), durante 5 semanas, permitiram observar uma melhoria no controlo 
glicémico, em adição com um aumento da insulina (o que poderia estar relacionado com o 
incremento da IR) e do IGF-1 (“insulin-like growth factor-I”), em adição com a diminuição do 
colesterol total, do LDL-c, e dos TAG, mas sem alterações significativas nos níveis séricos de HDL-c, 
de ácido úrico, e da creatinina, ou ainda na tensão arterial, e comparativamente com os valores na 
“baseline”; estes autores observaram ainda alterações na concentração dos a.a., particularmente 
dos BCAA, em circulação, comparativamente com a dieta controlo, assim como alterações no 
balanço azotado, mas sem variações significativas no peso corporal (e no teor de massa magra) (FQ 
Nutall e MC Gannon, 2012; FQ Nutall et al., 2008 e MC Gannon e FQ Nutall, 2011). 
Adicionalmente, Accurso et al., em um artigo de revisão, indicaram como principais conclusões que 
as dietas com restrição de hidratos de carbono: a) melhoram o controlo glicémico, e diminuem as 
flutuações nos níveis de insulina; b) estas dietas são igualmente efetivas na redução do peso 
corporal, quando comparadas com as dietas pobres em gorduras; c) que a restrição/redução de 
hidratos de carbono melhora os fatores de risco associados ao Sind Met e às CVD; d) e que estes 
benefícios podem ser obtidos sem que ocorra redução do peso corporal (A Accurso et al., 2008). 
Volek et al., em um estudo de intervenção, randomizado e controlado, utilizando dietas 
hipocalóricas (≈1500 kcal/dia), em indivíduos com excesso ponderal (n = 40) e com dislipidemia 
aterogénica, durante 12 semanas, concluíram que a restrição de H. C. tinha um impacto mais 
positivo sobre o Met Sind, comparativamente com a dieta pobre em gorduras (JS Volek et al., 
2009). Este estudo de intervenção comparou duas dietas: dieta 1: dieta restritiva em H. C. 
[12:59:28] e dieta 2: dieta pobre em gorduras [56:24:20], sendo que, ambas as intervenções 
contribuíram para a melhoria dos biomarcadores (cardio)metabólicos, mas com a dieta 1, a 
apresentar uma diminuição consistente nos níveis de glucose, de insulina, com perda de peso 
corporal e diminuição da adiposidade, em conjunto com a redução dos TAG (-51 %), aumento do 
HDL-c (13 %), diminuição da lipémia pós-prandial (-47 %), redução do rácio ApoB/ApoA1 (-16 %), e 
alteração no fenótipo das sub-frações moleculares das LDL. Este estudo permitiu ainda observar 
que a diminuição no rácio TAG/HDL-c, um “surrogate marker” da IR, foi obtido independentemente 
da perda de peso corporal (JS Volek et al., 2009). 
 Duas recentes revisões sistemáticas (e meta-análises) de ensaios clínicos randomizados e 
controlados (RCT), compararam o efeito de vários tipos de intervenções dietéticas sobre as 
alterações na adiposidade e/ou os biomarcadores relacionados com as CVD e a t2DM (CE Naude et 
al., 2014 e L Schwingshackl e G Hoffmann, 2013). Naude et al., analisaram o efeito de dietas 
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pobres em H. C. (sem restrição energética) com dietas isoenergéticas, e equilibradas (45-64 % H. 
C., 25-35 % gorduras, e 10-20 % de proteínas) na perda de peso corporal, em adultos com excesso 
ponderal/obesidade, com, e sem t2DM, e com um follow-up >12 semanas, envolvendo um total de 
cerca de 3200 indivíduos e, indicaram que poucas ou nenhumas diferenças são encontradas em 
estudos de longo-termo, em relação à redução de peso corporal, e sobre os marcadores de risco 
para as CVD e da diabetes (como sejam a tensão arterial, o LDL-c, o HDL-c, o colesterol total, os 
TAG, e os níveis de glucose no sangue em jejum) (CE Naude et al., 2014). 
Os efeitos de longo-termo, de dietas pobres em gorduras, e ricas (hiperproteicas), ou pobres 
(hipoproteicas) em proteínas, sobre a adiposidade e os fatores de risco das CVD, foram igualmente 
objeto de recente revisão, incluindo um total de cerca de 2000 indivíduos (L Schwingshackl e G 
Hoffmann, 2013), o que permitiu concluir acerca da não existência de diferenças significativas, 
entre as diferentes dietas, quando se compara, e.g., a redução do peso corporal, o perímetro 
abdominal, a massa gorda (%), as alterações no perfil lipídico, os níveis de CRP, de glucose, e de 
HbA1c no sangue, ou ainda a tensão arterial; mas com, uma melhoria na insulinemia em jejum (95 
% CI, -1.36 a -0.05, p= 0.03), e um aumento mais consistente nos níveis de HDL-c, em uma análise 
secundária (após exclusão dos indivíduos com t2DM), observado com as dietas ricas em proteínas. 
Contudo, estes autores, concluem ser prematuro a recomendação do uso de dietas hiperproteicas, 
no controlo do excesso ponderal/obesidade e, em relação aos biomarcadores associados com as 
suas comorbilidades, como as CVD e a t2DM. 
 Por outro lado, um muito recente artigo de revisão, incluindo estudos RC de 2010 a 2015, 
concluiu que as dietas pobres em H. C. parecem ser seguras e eficazes em estudos de curto-prazo, 
mas não apresentam diferenças estatisticamente significativas, comparativamente com as dietas 
com um maior conteúdo em H. C., em relação à perda de peso corporal, ao controlo glicémico, ao 
perfil lipídico, e à tensão arterial, em estudos de longo-prazo em indivíduos com t2DM (P Dyson, 
2015). Contudo, estes autores alertam para a importância da aderência em relação à intervenção 
dietética, e em particular sobre o seu controlo de qualidade, e comparativamente, e.g., com o 
grupo controlo, sendo que, na maioria dos estudos analisados, a ingestão de H. C., no grupo de 
intervenção, era superior à previamente prescrita; e que, em relação às desistências, os valores 
variaram entre “zero” e os 60 %, em função do tamanho da amostra e do tempo de intervenção. 
De facto, a problemática relacionada com a comparação, e a aderência, das diferentes 
intervenções dietéticas, e.g., em ensaios clínicos RC, e em indivíduos com excesso 
ponderal/obesos, e a necessidade de utilizar biomarcadores, com capacidade para quantificar e 
correlacionar, de forma mais precisa, a ingestão de alimentos e/ou com os efeitos dos macro- e 
micronutrientes, foi anteriormente abordada (JT Winkler, 2005). 
Em adição, a importância do fenótipo está bem patente, por exemplo, em um estudo dietético de 
intervenção durante 6 semanas, em que foram comparadas 3 dietas diferentes; dieta 1: dieta 
média Americana [49:37(14):14]; dieta 2: “Step I” [58:28(9):14], e a dieta 3: “Step II” [62:24(6):14], 
e com os indivíduos divididos em 4 grupos em função da ingestão de energia total (entre ≈2200-
3500 kcal/dia, calculada em função das necessidades individuais), e em que os participantes 
respondiam de forma diferentes à intervenção dietética, em particular à dieta 3, em função do 
fenótipo, caracterizado pelo estado de IR (M Lefevre et al., 2005). 
Adicionalmente, Ebbeling et al., estudaram o efeito de dietas hipocalóricas (≈1500 kcal/dia) com 
baixa carga glicémica, mas ricas em lípidos (40 % H.C. vs. 35 % lípidos) comparativamente com 
dietas pobres em lípidos (55 % HC vs. 20 % lípidos), em jovens adultos obesos (n= 73), durante 6 
meses de intervenção, seguido de um período de 12 meses de “follow-up”, e concluíram que os 
indivíduos estratificados em função dos níveis de insulinemia (30 minutos após uma dose oral de 
75 g de glucose) respondiam de forma diferente à intervenção dietética, e ao efeito desta sobre as 
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variações na adiposidade; sendo que, nos indivíduos com níveis de insulina acima da mediana 
(57.5 μIU/mL, n= 28) a dieta com baixa carga glicémica induzia uma maior redução do peso 
corporal e da percentagem de massa gorda (–5.8 vs –1.2 kg, p= 0.004 e –2.6 % vs –0.9 %, p= 0.03), 
respetivamente, e comparativamente com a dieta pobre em gorduras, ao fim de 18 meses (C 
Ebbeling et al., 2007). Estes autores referem ainda que a dieta pobre em gorduras diminuía de 
forma significativa os níveis de colesterol das HDL e LDL, enquanto que a dieta com baixa carga 
glicémica, mas rica em lípidos, era responsável pela redução significativa dos TAG, e pelo aumento 
do HDL-c. 
Uma muito recente revisão sistemática, incluindo ensaios clínios RC, e mais de 68.000 
participantes, com o objetivo de comparar os efeitos de longo-termo (≥1 ano) da intervenção com 
dietas pobres (“LF”) e ricas (“HF”) em gorduras na redução de peso, observou que, as dietas “LC” 
diminuíam de forma mais significativa o peso corporal, comparativamente com as dietas “LF”, e 
que as intervenções com dietas “LF” conduziam a perdas significativas de peso apenas quando 
comparadas com a dieta usual dos participantes, mas não com as dietas “HF”; este estudo permitiu 
ainda reportar, que as intervenções dietéticas “HF” conduziam a perdas significativas de peso, 
comparativamente com as dietas “LF”, quando as diferenças obtidas, entre os grupos, para a 
percentagem de gordura (em função das calorias totais) era superior a 5 %, e quando as diferenças 
nos níveis séricos de TAG, entre as duas intervenções, no “follow-up”, era > 0.06 mmol/L (≈5.6 
mg/dL); o que levou os autores a concluir que o efeito de longo-termo da intervenção dietética 
“LF”, sobre o peso corporal, depende da intensidade de intervenção entre os grupos a comparar, e 
que quando comparado com as outras intervenções dietéticas de intensidade similar, as dietas “LF” 
não apresentam vantagem para a redução de peso no longo-termo (DK Tobias et al., 2015). Em 
adição, dietas hipocalóricas, com diferentes proporções de macronutrientes, resultaram na perda 
de peso corporal, e independentemente da relação entre os macronutrientes (FM Sacks et al., 
2009).  
 Outro modelo foi previamente proposto pelo ATP III, que recomendou uma aproximação 
multifatorial aos estilos de vida, com o objetivo de diminuir os níveis de LDL-c, e de reduzir o risco 
de CHD (Doença Cardíaca Coronária), e denominada TLC (“Therapeutic Lifestyle Changes”) 
(NCEP/ATPIII, 2002). A TLC, tinha como principais componentes e objetivos: a) reduzir a ingestão de 
SFA e de colesterol; b) incrementar opções terapêuticas, com base na dieta, no sentido de 
maximizar a diminuição nos níveis de LDL-c; c) a redução do peso corporal; e d) o aumento da 
atividade física. Com base na estratégia dietética, a TLC preconizava: 1) ajustar as calorias (energia) 
totais no sentido de manter o peso ideal e/ou prevenir o aumento de peso; 2) H. 
C./Lípidos/Proteínas entre os 50 a 60 %, 25 a 35 %, ≈15 %, respetivamente; 3) PUFA > 10 % e MUFA 
> 20 %; 4) uma diminuição dos SFA para valores <7 % e de colesterol <200 mg/dia; 5) ingestão de 
20 a 30 g/dia de fibra dietética. 
Em adição, Tovar et al., em um estudo de intervenção “cruzado” (4 semanas de intervenção + 4 
semanas de “washout”), randomizado e controlado, em 44 indivíduos saudáveis de ambos os 
géneros, com idade entre os 50 e os 73 anos, e com IMC entre os 25 e os 33 kg/m2, concluiu que a 
dieta “multifuncional” (constituída, e.g., por refeições de baixo IG, alimentos ricos em AH, peixe 
gordo (rico em AG n-3), fibra dietética, frutos secos, e probióticos) pode ter um efeito benéfico 
sobre os marcadores cardiometabólicos (como sejam, a redução dos níveis de colesterol total, do 
LDL-c, dos TAG, do rácio ApoB/ApoA1, da CRP, ou da tensão arterial sistólica), nesta população, 
quando comparado com o grupo controlo (J Tovar et al., 2012). De facto, como referido 
anteriormente, a identificação de grupos de alimentos com efeitos positivos vs. negativos sobre a 
etiologia/etiopatologia do excesso ponderal e da obesidade, pode ser útil, mais fácil de 
implementar e, tendo por base, as recomendações dietéticas/nutricionais (ver Capítulo 1). Neste 
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sentido, a alteração da aproximação nutricional tradicional aos macronutrientes, por uma 
intervenção que privilegie, e encoraje, alimentos e padrões alimentares saudáveis foi muito 
recentemente defendida, apesar das considerações acerca da importância da ingestão de energia 
(calorias) totais, e em particular nos indivíduos com excesso ponderal/obesos e/ou com 
comorbilidades associadas (P Dyson, 2015). 
 
 

 
Figura 3.1. O fígado tem um papel central no metabolismo dos lípidos (e hidratos de carbono), e 
com capacidade de rápida adaptação às alterações na composição (e proporção) destes 
macronutrientes da dieta. Esta adaptação envolve a regulação da expressão de vários fatores de 
transcrição, e dos seus genes alvo, como os relacionados com a glicólise, a de novo lipogénese, a 
dessaturação, elongação, e a oxidação dos AG, e que estão sob controlo, e.g., da concentração da 
glucose e da insulinemia. Contudo, o DHA parece ser o único ácido gordo com capacidade para 
inibir a SREBP(-1c) (DB Jump et al., 2008), ao invés o EPA parece ter um efeito significativo sobre o 
aumento da β-oxidação dos ácidos gordos. Ambos os ácidos gordos das famílias n-6 e n-3 parecem 
inibir a actividade do ChREBP. (Adaptado de JS Volek et al., 2008). 
 
 
 Contudo, questões relacionadas com a quantidade e qualidade dos macronutrientes na 
intervenção dietética, a influência do perfil fenotípico e/ou a interação fenótipo-genótipo, em 
função das características da população em estudo, devem ser consideradas; permanecendo 
dúvidas substanciais acerca do seu efeito e influência “in vivo”, considerando a ciência baseada na 
evidência mas, igualmente, comparativamente com os dados dos estudos em animais e/ou “in 
vitro”, e na transposição desses resultados para os humanos. Dos estudos analisados e 
supramencionados, podemos resumir que: 
A) Nos estudos de revisão sistemática (e meta-análise), as diferentes intervenções dietéticas, 
parecem não apresentar diferenças significativas, sobre a variação do peso corporal, e nos efeitos 
sobre os biomarcadores cardiometabólicos, independentemente do rearranjo na quantidade e/ou 
na proporção entre os macronutrientes, e sobretudo quando se compara os efeitos no longo-
prazo, apesar de, e neste caso, as dietas “LC” poderem ser mais efetivas na redução do peso 
corporal comparativamente com as dietas “LF”. Por outro lado, estudos de curto/médio prazo, com 
dietas normo- ou hipocalóricas, parecem suportar os efeitos positivos da intervenção que privilegie 
a restrição de H. C. (dieta “LC”) sobre os marcadores (cardio)metabólicos, o que pode ser obtido, 
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pelo menos em parte, de forma independente das variações no peso, e quando comparada, uma 
vez mais, com a dieta “LF”. Adicionalmente, as dietas pobres em H. C. e ricas em gorduras “High 
Fat/Low Carb, HF/LC”, mesmo com aumento significativo na ingestão de SFA (3x superior na dieta 
HF) (JS Volek et al., 2009), teriam impacto favorável sobre a regulação/expressão génica mediada 
pelos fatores de transcrição, envolvidos no metabolismo, e.g., hepático dos H. C. e dos lípidos 
(Figura 3.1), e sobre os marcadores cardiometabólicos; mesmo considerando o efeito citotóxico 
dos SFA, observado principalmente em ensaios “in vitro”, e de eventuais implicações negativas 
sobre o metabolismo lipo(apo)proteíco e na resposta inflamatória, reportados maioritariamente 
em estudos em modelos animais. Contudo, os SFA têm sido relacionados com os fatores de risco 
cardiometabólicos, e o aumento das CVD, em estudos em humanos (NCEP/ATPIII, 2002).  
Pelo que a qualidade da fração lipídica é um fator fundamental, sobretudo quando a aproximação 
dietética pressupõe um aumento percentual deste macronutriente. Contudo, como indicado na 
figura 3.1, os PUFA n-3/n-6 tem a capacidade de inibir aqueles fatores de transcrição, como o 
ChREBP e o SREBP(1/2), e os seus genes alvo, o que pode, pelo menos em parte, mimetizar os 
efeitos das dietas “HF/LC”. Por outro lado, os PUFA, e em particular os HUFA n-3, podem contribuir 
para a diminuição dos efeitos negativos atribuídos aos SFA, como por exemplo, a sua citotoxicidade 
e/ou a indução de mediadores pro-inflamatórios. O que parece suportar, os fundamentos da “diet 
heart hypothesis” que postula, que uma dieta pobre em PUFA, e rica em SFA e colesterol, pode 
contribuir para o aumento dos níveis de colesterol em circulação, e para o desenvolvimento da 
aterosclerose e de CHD (L Djoussé e JM Gaziano, 2009). Em adição, cada 1 % de aumento na 
percentagem de SFA na dieta, induz o aumento de ≈2 % nos níveis de LDL-c (NCEP/ATPIII, 2002). 
Estes autores indicam que os PUFA, maioritariamente o C18:2 n-6 (LA), contribuem para a redução 
dos níveis de LDL-c, em substituição dos SFA na dieta, e que, em doses elevadas o LA pode 
contribuir para a diminuição do HDL-c e dos TAG. 
Contudo, a substituição dos SFA da dieta, pelo aumento da ingestão de PUFA, e em particular dos 
AG n-6, pode ter contribuído para alterar o balanço entre os AG n-3/n-6, e.g., nas biomembranas, 
assim como a produção de compostos, derivados destas duas famílias, de elevada atividade e 
importância, biológica (ver Secção 3.2). Curiosamente, um recente artigo de revisão, comparou os 
efeitos da substituição dos SFA da dieta, quer pelos H. C., quer pelos PUFA n-6, sendo que, no 
primeiro caso, poderiam estar associados, e.g., a um aumento da dislipidémia aterogénica 
(aumento das sdLDL, dos TAG, e do rácio ApoB/ApoA1, e diminuição do HDL-c), e ao aumento na 
incidência da obesidade e da t2DM; e no segundo caso, ao aumento do risco de cancro, de CHD, de 
eventos CV, morte por doença cardíaca, eventualmente associadas ao aumento das oxLDL, e à 
diminuição do HDL-c (JJ DiNicolantonio, 2014a). Este autor, questiona as recomendações, quer em 
função das “guidelines” dietéticas, quer pela evidência científica, para a substituição dos SFA, pelos 
H. C. e/ou pelos PUFA n-6. Outros autores referem que a substituição dos SFA pelos PUFA ou MUFA 
diminui os níveis de LDL-c e de HDL-c (PW Siri-Tarino et al., 2010).  
De facto, algumas dúvidas permanecem em relação ao papel dos AG n-6 e n-3 e/ou ao seu rácio (E 
Patterson, et al., 2012), ou ainda em relação ao rácio PUFA/SFA na dieta, no contexto da obesidade 
e das comorbilidades associadas (ver Tabela 3.1). Sendo que, os PUFA, em particular os HUFA n-3, 
são objeto de análise mais detalhada na secção seguinte. 
B) Quer os estudos de intervenção, quer os estudos de revisão sistemática (e meta-análise), 
parecem suportar a precaução no uso de dietas “HP” em indivíduos com excesso ponderal/obesos 
e/ou com comorbilidades associadas, o que parece ser independente do tempo de intervenção, e 
do rearranjo na quantidade e/ou na proporção entre os macronutrientes, apesar da análise 
comparativa incidir sobretudo sobre as dietas “LC”; e do eventual efeito positivo das dietas “HP” 
sobre os biomarcadores cardiometabólicos. Sendo que, as dietas hiperproteicas, para além do 
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efeito sobre a função renal, podem contribuir igualmente para a estimulação da produção e 
secreção de insulina, efeitos que são tanto mais importantes, se considerarmos o grupo de 
indivíduos com excesso ponderal/obesos e/ou com comorbilidades associadas, como a t2DM. É 
conhecido o efeito insulinogénico de alguns a.a e/ou péptidos da dieta, sendo que o efeito dos 
diferentes a.a., e em partícular dos BCAA, mantém-se largamente desconhecido, principalmente 
em humanos, no contexto do excesso ponderal/obesidade, e sobre os biomarcadores 
cardiometabólicos. Pelo que, muitas dúvidas permanecem acerca da quantidade/qualidade da 
fração proteica, e do seu efeito, em função do grau de adiposidade, sobre aqueles biomarcadores, 
incluindo a sensibilidade insulínica, expressa pelos “surrogate markers”. 
 
Tabela 3.1. Efeitos dos ácidos gordos n-6 e n-3 na obesidade (Adaptado de AP Simopoulos e JJ 
DiNicolantonio, 2016). 
 

   

  n-6 n-3 

Tecido adiposo (AT) ↑ ↓ 

WAT ↑ ↓ 

BAT ↓ ↑ 

Inflamação ↑ ↓ 

TAG ↑ ↓ 

Enzimas AH (e.g., SOD, catalase) ↓ ↑ 

Sistema Endocanabinoide ↑ ↓ 

Sintese proteica  ↑ 

Biogenese mitocondrial  ↑ 

AMPK  ↑ 

Akt  ↑ 

NF-κB ↑ ↓ 

PPARa ↓ ↑ 

Leptino-resistência ↑ ↓ 

Insulino-resistência ↑ ↓ 

Adiponectina  ↑ 

Perímetro de cintura ↑ ↓ 

      

↑ aumenta; ↓ diminui   

 
 
 
C) Os dados obtidos nos diferentes estudos de intervenção e ensaios clínicos RC, parecem reforçar 
o papel do perfil fenotípico da amostra populacional, e.g., na “baseline”, apresentando-se como 
um fator importante e determinante na obtenção dos objetivos e sobre os “outcomes” clínicos, 
incluindo a variação de peso corporal, e em particular nos indivíduos com excesso 
ponderal/obesos, em função do estado inflamatório de baixa intensidade e/ou de IR, o que parece 
ser, pelo menos em parte, independente do tempo de intervenção, e do rearranjo na quantidade 
e/ou na proporção entre os macronutrientes. Pelo que, o efeito dos AG n-3 e n-6, e do seu rácio, 
e.g., sobre as vias dos eicosanóides, implicadas na resposta (imuno)inflamatória deve ser 
considerada (ver Capítulos anteriores e Secção 3.2), assim como o estado de (hiper)glicemia e/ou 
de (hiper)insulinemia, com ou sem IR, deve ser, igualmente, considerado na abordagem dietética, 
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não só pelos seus efeitos diretos sobre os biomarcadores cardiometabólicos, como pela 
capacidade para influenciar as vias metabólicas associadas aos diferentes tipos e classes de lípidos 
e lipo(apo)proteínas, e relacionados com as vias de transdução de sinal e os fatores de transcrição 
sobre controlo da glucose/insulina (ver Capítulo 2). Sendo que, um dos aspetos chave, pode estar 
associado com a atividade/expressão das enzimas envolvidas no metabolismo dos AG, como sejam 
as dessaturases e elongases. Por exemplo, a atividade da SCD(1), nos diferentes órgãos, células, e 
tecidos, parece ter um papel importante, e.g., no efeito dos SFA  (da dieta e/ou na lipogénese) “in 
vivo”. Alguns estudos apontam o aumento da atividade da SCD(1) com a adiposidade (ver Capítulo 
2). Algo deste processo/efeito pode ser atribuído à capacidade, por exemplo, da glucose em 
estimular o ChREBP, o que, por sua vez, aumentaria a expressão da SCD(1), e como resposta ao 
aumento da glicemia, da lipogénese, e da concentração de C16:0. Se a dieta e/ou biossíntese de 
ácidos gordos favorecer o fluxo de SFA, o aumento da atividade da SCD(1), pode ser vista como um 
mecanismo (cardio)protetor, tendo em conta o efeito deletério (e.g., citotóxico) destes AG, e 
principalmente do C16:0. O aumento do rácio C16:1/C16:0 poderia ser uma via para reduzir o fluxo 
de palmitato, e.g., do fígado para os tecidos extra-hepáticos. Por outro lado, a diminuição da 
atividade da SCD(1) parece estar associada ao aumento do risco de aterosclerose e de CVD (Ver 
Capítulo 2). 
Adicionalmente, o SREBP-1c está envolvido no metabolismo do colesterol contribuindo, por 
exemplo, para a sua excreção, via ácidos biliares, ou para o aumento da expressão dos recetores 
das LDL (LDLR). Contudo, pelo menos em parte, estes mecanismos parecem estar dependentes da 
quantidade e da qualidade dos lípidos da dieta e/ou dos processos de biossíntese, elongação e 
dessaturação “in vivo”, mas com estes, igualmente, sobre controlo dos AG exógenos e endógenos. 
Curiosamente, como referido acima, “apenas” as dietas hipolípidicas (LF) e hiperproteicas (HP) 
parecem apresentar um efeito positivo e significativo sobre os níveis de colesterol das LDL, em 
estudos em humanos. 
D) Por um lado, não existe um modelo de intervenção dietético padrão, que apresente benefícios 
globais, sobre as variações no peso corporal e os biomarcadores cardiometabólicos, para a 
generalidade dos indivíduos. Por exemplo, as intervenções dietéticas pobres em gorduras (“LF”) 
parecem diminuir de forma mais consistente e significativa os níveis de colesterol das HDL e das 
LDL, enquanto que as dietas com baixa carga glicémica (e “LC”), mas ricas em lípidos, parecem ser 
responsáveis pela redução significativa dos TAG e do peso corporal, e pelo aumento do HDL-c; e de 
igual forma, quando compara-se a intervenção dietética vs. outros estilos de vida, como a 
atividade física (KA Varady et al., 2011). Contudo, uma parte significativa destes processos está 
dependente do tempo de intervenção, das características fenotípicas da amostra na “baseline”, e 
das variações, da dinâmica, e da intercorrelação entre os diferentes biomarcadores, ao longo do 
tempo, apresentando-se particularmente importantes em estudo mecanicistas. 
Por exemplo, em um estudo de intervenção dietética (dieta 1: pobre em gorduras, “LF”; dieta 2: 
dieta Mediterrânica, e dieta 3: pobre em H. C. “LC”), randomizado e controlado, em 322 
participantes (média de idades de 52 anos, e IMC de 31 kg/m2, incluindo 46 com t2DM), 
consistindo de uma fase de redução do peso corporal (0-6 meses), seguida de um regime de 
manutenção do peso (7-24 meses), a análise dos resultados permitiu observar que: 1) o aumento 
do HDL-c é maior entre os indivíduos com t2DM; 2) a diminuição nos níveis de TAG (aos 2 anos e 
após ajuste múltiplo para a idade, o sexo e a perda de peso) estava associada com um aumento do 
LDL-c e do HDL-c; 3) que o aumento da ApoA1 estava associada com a diminuição da hsCRP; 4) nos 
indivíduos com t2DM, a diminuição dos TAG, aos 2 anos, estava associada com a diminuição da 
ApoB100 e das enzimas hepáticas; e 5) a diminuição dos níveis de glucose em jejum correlacionou-
se com a diminuição do LDL-c, da ApoB100 e da alanina aminotransferase (ALT) (R Golan et al., 
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2012). Finalmente, considerando toda a população, os modelos de análise multivariada (ajustados, 
e.g., para a idade, o sexo ou a perda de peso) identificaram a hsCRP aos 6 meses com o único 
preditor da diminuição dos TAG e aumento do HDL-c, durante os 18 meses seguintes. 
E) Por outro lado, a aproximação que promova a identificação de grupos de alimentos com efeitos 
positivos vs. negativos sobre a etiologia/etiopatologia do excesso ponderal e da obesidade, pode 
ser útil, mais fácil de implementar e, tendo por base, as recomendações dietéticas/nutricionais, 
apresentando efeitos positivos sobre os biomarcadores cardiometabólicos e, pelo menos em parte, 
independentes da redução do peso corporal. Pelo que, em função da etiopatologia e dos modelos 
temporais associados ao excesso ponderal/obesidade (ver Capítulos 1 e 2), alterações menos 
drásticas nos estilos de vida, e em particular sobre o padrão da dieta, podem conduzir a benefícios 
no fenótipo cardiometabólico podendo ser, eventualmente, mantidas por um maior período de 
tempo. Por exemplo, alguns dos efeitos da intervenção dietética e/ou da redução de peso corporal, 
sobre os biomarcadores cardiometabólicos e na resposta (imuno)inflamatória, podem ser 
mimetizados, pelo menos em parte, pelo aumento do consumo de HUFA n-3, em particular o EPA e 
o DHA, e/ou pela alteração no rácio entre os AG n-3/n-6 (ver Capítulos anteriores e Secção 3.2), 
pelos seus efeitos biológicos, nos diferentes órgãos, células, e tecidos, e com influência, e.g., nas 
principais vias de sinalização relacionadas com as comorbilidades associadas à obesidade (ver 
Tabela 3.1). 
 Outro aspeto determinante em relação ao efeito da intervenção dietética, sobre as 
comorbilidades cardiometabólicas associadas ao excesso ponderal/obesidade, diz respeito ao 
conteúdo em colesterol da dieta, e ao consumo de álcool, pelos participantes no estudo. Alguns 
autores referem que a eventual associação entre o colesterol dietético (“DC”, do inglês) e os níveis 
de colesterol, e/ou a CHD, são inconsistentes (L Djoussé e JM Gaziano, 2009), com os dados 
epidemiológicos a demonstrarem a ausência de correlação entre o “DC” e o aumento do risco para 
a CHD, e com os estudos clínicos a reportarem que o aumento dos níveis do LDL-c, observado em 
alguns indivíduos, é acompanhado pelo aumento do HDL-c, mantendo-se o rácio LDL-c/HDL-c, um 
importante biomarcador cardiometabólico, constante (ML Fernandez e M Calle, 2010). Sendo 
proposto, por estes autores, a revisão das “guidelines” para o “DC” (ML Fernandez e M Calle, 
2010). Outros referem, com base em estudos de meta-análise em humanos, que em média, os 
níveis de colesterol sérico aumentam cerca de 10 mg/dL por cada 100 mg de “DC” por 1000 kcal, 
podendo contribuir para o aumento do rácio colesterol-total/HDL-c (NCEP/ATPIII, 2002). Estes 
autores indicam que, à data, a ingestão média de “DC” nos EUA era de 256 mg/dia. Em 2005, as 
principais “guidelines” dietéticas nos EUA, recomendavam que a ingestão de colesterol se 
mantivesse em valores inferiores a 300 mg/dia, para adultos saudáveis, e <200 mg/dia para 
indivíduos com níveis elevados de LDL-c (L Djoussé e JM Gaziano, 2009), com o objetivo de 
prevenir o aumento do risco para a CHD. Ao invés, na Europa, à semelhança de outras regiões do 
Globo, não existiam, recomendações no sentido de limitar o consumo de “DC” (ML Fernandez e M 
Calle, 2010). Curiosamente, apesar do número de mortes por CHD, ser superior nos países com 
maior consumo de “DC”, e vice-a-vice, com valores entre os 537 mg/dia na Finlândia e de 141 e 
170 mg/dia, na Grécia e no Japão, respetivamente, estes autores reforçam as limitações na 
interpretação destes dados, devido à sua natureza epidemiológica (estudos ecológicos), e ao 
controlo adequado sobre outras importantes variáveis, como sejam o teor de SFA e de TFA, que se 
correlacionam de forma significativa quer com o “DC”, quer com o aumento de risco para as CHD 
(L Djoussé e JM Gaziano et al., 2009), ou ainda pelo eventual padrão da dieta Mediterrânica na 
Grécia, e pelo elevado consumo de pescado no Japão, que poderá estar associado ao menor risco 
para a CHD, nestas populações. Contudo, como referido neste artigo de revisão, em estudos que 
incluíram mais de 120 mil indivíduos, o “DC” não apresentou associação com a CHD, mesmo após 
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ajuste para a ingestão de energia total, PUFA, TFA e SFA. 
Por outro lado, o “DC” pode estar envolvido na alteração das subfrações moleculares das LDL e 
HDL, favorecendo um fenótipo mais cardioprotetor caracterizado, por exemplo, pela diminuição 
das sdLDL, e como observado em estudos em humanos (ML Fernandez e M Calle, 2010). Contudo, 
uma recente análise epidemiológica, com o objetivo de avaliar a presença de alterações na função 
endotelial e na rigidez arterial, relacionando-os com os fatores de risco para a CHD, e os estilos de 
vida, em particular a dieta, em 94 adultos (mais de metade com excesso ponderal/obesidade), 
observou uma associação positiva entre a ingestão de colesterol dietético (p= 0.029) e a rigidez 
arterial (M Hallikainen et al., 2013). Sendo que, em adição ao “DC”, também a concentração do 
LDL-c se associou positivamente com a rigidez arterial (p= 0.024). De facto, como indicado em um 
artigo de revisão, incluindo ensaios clínicos RC, o efeito do “DC” nos níveis plasmáticos das 
lipoproteínas, e nos biomarcadores cardiometabólicos, associados ao desenvolvimento de CHD, 
parece ser influenciado pelo grau de adiposidade e/ou pela presença de t2DM, o que levou estes 
autores a concluir que o “DC” pode apresentar efeitos negativos em indivíduos com t2DM (L 
Djoussé e JM Gaziano, 2009). 
 Estudos acerca do efeito da manipulação dos macronutrientes (e micronutrientes) da dieta, 
sobre as subfrações moleculares das lipoproteínas, são limitados, e.g., em número, no tamanho da 
amostra, e no tempo de intervenção; apesar do interesse em analisar as alterações 
quantitativas/qualitativas que ocorrem nas partículas de LDL e HDL, como resultado da 
manipulação dos constituintes da dieta, e/ou em consequência da intervenção dietética sobre a 
variação nos níveis de adiposidade, e relacionados com o risco de CVD. Alterações no tamanho das 
partículas das lipoproteínas estão relacionadas com o risco para as CVD, com as grandes VLDL e as 
sdLDL, usualmente associadas aos efeitos pro-aterogénicos, e ao contrário das grandes HDL, com 
efeitos anti-aterogénico (ver Capítulo 2). 
Por exemplo, em um estudo de intervenção, em 35 participantes adultos com excesso 
ponderal/obesos, com o objetivo de comparar o efeito do consumo de dietas, para a manutenção 
do peso, pobres em H. C. (“LC”, ≈20 %, n = 21), ou gorduras (“LF”, ≈30 %, n= 14), durante 9 meses (e 
que se seguiram a uma dieta hipocalórica, durante 3 meses, em que ocorreu diminuição 
significativa do peso corporal), nas subfrações moleculares das LDL, HDL, e VLDL, determinadas por 
espectroscopia de NMR, observou que o grupo “LC” apresentou um aumento significativo no 
tamanho médio das partículas de LDL, das grandes LDL, das grandes e pequenas HDL, e aumento 
das HDL totais, e ainda no tamanho médio das partículas de VLDL, e das grandes VLDL, durante o 
período de manutenção, não se verificando alterações significativas (p > 0.05), no peso corporal, 
enquanto que o grupo “LF” mostrou um aumento das grandes e pequenas HDL, e aumento das 
HDL totais, das grandes, médias, e pequenas VLDL, e das VLDL totais; concluindo estes autores que, 
algumas das subfrações moleculares apresentam um perfil mais favorável com ambas as 
intervenções dietéticas, apesar das grandes e médias VLDL aumentarem de forma mais consistente 
com a dieta “LC”, no período de manutenção do peso (JD LeCheminant et al., 2010). 
Adicionalmente, o efeito de uma refeição rica em gorduras, na lipémia pós-prandial, (com os 
lípidos a serem determinados às 0 h, 3.5 h, e 6 h), em conjunto com outros fatores de risco 
cardiometabólicos, incluindo as subfrações moleculares das lipoproteínas (determinadas por 
espectroscopia de NMR), foi analisada em uma amostra com mais de 1000 indivíduos do estudo 
GOLDN (“Genetics of Lipid-Lowering Drugs and Diet Network”), com os níveis pós-prandiais de 
LDL-c, e HDL-c, mas principalmente de VLDL-c, e de TAG a aumentarem, de forma proporcional, 
mas independentemente, dos valores de TAG na “baseline” (MK Wojczynski et al., 2011). Estes 
autores reportam que o número total de partículas de LDL e VLDL diminuem ao longo do tempo, 
principalmente como resultado da redução no número das sdLDL e das médias e pequenas VLDL, 
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respetivamente; e com as grandes partículas de VLDL e as quilomicra (QM) a mostrarem o maior 
aumento, mas sem que ocorra alterações significativas no número total de partículas de HDL. 
Um estudo recente em 665 adultos com um “follow-up” de 6 anos, observou que os PUFA n-3 em 
circulação (expressos em função da percentagem de AG totais) associavam-se de forma inversa 
com as VLDL, e positiva com o tamanho das partículas de HDL (determinadas por NMR); enquanto 
que os PUFA n-6 associavam-se de forma negativa com a concentração das partículas de VLDL, e 
positiva com o tamanho das partículas de HDL e LDL , na “baseline”, e com o aumento dos PUFA n-
6, ao longo do “follow-up”, a correlacionar-se positivamente com o tamanho das partículas de LDL 
(P Mäntyselkä et al., 2014).  
 O teor total de álcool da dieta, pode ter, igualmente, um efeito significativo sobre a 
concentração das lipoproteínas, e no perfil das suas subfrações moleculares. O consumo regular e 
moderado de álcool, nos homens (5–30 g/dia) e nas mulheres (5–20 g/dia) parece estar associado 
à redução da mortalidade, principalmente por eventos CV, e relacionados, não só com o aumento 
dos níveis de HDL-c, mas também com as alterações qualitativas, como as que ocorrem na fração 
lipídica destas lipoproteínas (C Schäfer et al., 2007). Em 279 homens, aparentemente saudáveis, 
estratificados em função do consumo de álcool, os grupos 2 (5.1–30.0 g/dia, n= 172) e 3 (30.1–75 
g/dia, n= 45), apresentavam níveis significativamente mais elevados de HDL-c, e aumento do rácio 
HDL2/HDL3, comparativamente com os indivíduos do grupo 1 (0–5.0 g/dia, n= 62), sendo que, por 
análise multivariada, o consumo de álcool apresentou-se como o principal preditor sobre as 
alterações nas frações destas lipoproteínas, seguido pelo IMC, e o nível de atividade física (C 
Schäfer et al., 2007). Curiosamente, estes autores, não observaram diferenças significativas na 
quantidade/qualidade das HDL, considerando o consumo de álcool, em função da ingestão relativa 
de diferentes fontes. 
De acordo, pelo menos em parte, com os resultados do estudo anterior, um estudo de base 
populacional com mais de 5.000 indivíduos, com idades entre os 35 e os 75 anos, o consumo de 
álcool, determinado pelo registo dos últimos 7 dias, estava associado com o aumento nos níveis de 
HDL-c, em ambos os géneros (P Marques-Vidal et al., 2010). Contudo, após ajuste múltiplo para o 
género, a idade, o IMC, os hábitos tabágicos, o uso de terapêutica farmacológica para a 
dislipidemia, a atividade física, e o consumo de álcool, estes autores, não encontraram interações 
entre o consumo de álcool e os “SNP” estudados, incluindo e.g., os genes da CETP e da LPL, apesar 
destes se associarem de forma significativa com os níveis de HDL-c, tal como o ABCA1 (ver Capítulo 
2), o que levou a concluir que o efeito do consumo de álcool sobre os níveis de HDL-c não seria 
mediado pela modulação dos genes relacionados com estas lipoproteínas. 

Para além do “DC” e do consumo de álcool, também os ácidos gordos trans (TFA, do inglês) 
estão relacionados com os fatores de risco para as CVD. De facto, o impacto negativo dos TFA para 
a saúde humana, co-substânciado nas recomendações e “guidelines” dietéticas, conduziu, nos 
últimos anos, a uma redução considerável nos níveis destes AG na maioria dos produtos 
alimentares, principalmente a expensas dos TFA de origem industrial (iTFA), com algumas exceções 
como, e.g., os produtos de pastelaria (N. Aldai et al., 2013). Contudo, muitas dúvidas permanecem 
acerca da dose, e do efeito específico dos isómeros, dos TFA nas doenças crónicas, e.g., nos 
mecanismos que regulam o metabolismo energético, a inflamação, a sensibilidade insulínica, o 
metabolismo lipídico, e a organização estrutural das (bio)membranas (D Mozaffarian et al, 2006, D. 
Vyas et al., 2012). Sendo que, o efeito dos TFA sobre a atividade/expressão da SCD parece ser um 
mecanismo central, e comum, a todos estes aspetos. Em estudos em humanos, a associação, e.g., 
entre os TFA e os marcadores inflamatórios, parece estar dependente, não só da dose, e do perfil 
dos diferentes isómeros, mas igualmente relacionada com o género, e com o grau de adiposidade 
(IA Brouwer et al., 2010 e D Mozaffarian et al., 2004). 
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 Outros aspetos, relacionados com as características, e com o estilo de vida, da amostra 
populacional, como a atividade física, ou o uso, e.g., de terapêutica farmacológica para a 
dislipidémia, como os inibidores da HMG-CoA redutase, podem ser determinantes nos resultados 
obtidos pela intervenção dietética, sobre os biomarcadores cardiometabólicos, em indivíduos com 
excesso ponderal/obesos. Neste sentido, em um estudo RC, delineado para comparar o efeito, por 
exemplo, da restrição calórica (CR, do inglês) e do exercício físico, no tamanho das partículas de 
LDL e HDL, em 60 adultos com excesso ponderal e obesos, durante 12 semanas, foi reportado que, 
apesar da CR e do exercício contribuírem para perdas de peso corporal muito próximas, na ordem 
dos 5 %, a CR estava associada ao aumento do tamanho das partículas de LDL, e o exercício físico 
ao aumento do tamanho das partículas de HDL, mas sem que nenhuma intervenção contribui-se 
para o aumento simultâneo no tamanho das partículas de LDL e HDL (KA Varady et al., 2011), 
realçando, igualmente, a importância da abordagem heterogénea/multifacetada da intervenção no 
contexto da obesidade e comorbilidades (ver Capítulo 1). Estes autores observaram ainda uma 
diminuição significativa nos níveis do LDL-c com a CR (8 ± 4 %), enquanto que o exercício foi 
responsável pelo aumento (p < 0.05) do HDL-c em 16 ± 5 %. 
Contudo, a intervenção dietética, e.g., hipocalórica, com o objetivo de promover uma redução 
substancial de peso (10 ± 5 % do peso corporal inicial), apesar de poder contribuir para uma 
melhoria do perfil (cardio)metabólico, é difícil de cumprir e, principalmente de manter, por 
períodos de tempo relativamente longos, pelo que comummente o indivíduo volta a (re)adquirir o 
peso anterior ou, eventualmente, a aumentar de peso (ver Capítulo 1). Por exemplo, entre um 
conjunto de indivíduos que perderam 10 a 15 % do peso corporal, após a intervenção com uma 
dieta a) pobre em gorduras (“LF”), b) com baixo índice glicémico, ou c) muito pobre em H. C., 
durante 4 semanas, a diminuição da TEE e da REE (ver Capítulo 1) foi mais evidente no grupo que 
recebeu a dieta LF, e com a menor diminuição a ocorrer com a dieta muito pobre em H. C., o que 
pode contribuir para a prevenção no (re)ganho de peso neste grupo (FL Greenway, 2015). Como 
referido por este autor, neste artigo de revisão, estudos em modelos animais obesos, mostraram 
uma preferência na utilização dos lípidos, em detrimento dos H. C., na fase em que ocorre redução 
do peso corporal, fazendo uso de dietas de “CR”, sendo que, o inverso é observado na fase de 
manutenção do peso, com a oxidação e utilização preferencial dos H. C., e que continua na fase de 
(re)ganho de peso, onde ocorre a supressão da oxidação dos lípidos da dieta; e que foi, pelo menos 
em parte, confirmado em estudos em humanos, com a diminuição, maioritariamente pós-prandial, 
da oxidação dos lípidos, a ocorrer em indivíduos que perderam peso previamente, e que estaria 
relacionada com a propensão para o (re)ganho de peso. 
Pelo que, em função da etiopatologia e dos modelos temporais associados ao excesso 
ponderal/obesidade (ver Capítulos 1 e 2), alterações menos drásticas (mais subtis) nos estilos de 
vida, e em particular sobre os parâmetros da dieta, podem conduzir a benefícios no fenótipo 
cardiometabólico, e durante um maior período de tempo. Por exemplo, em uma pequena amostra 
de indivíduos, com metabolismo anormal da glucose, a intervenção dietética com redução de peso 
corporal, foi acompanhada por alterações significativas no perfil lipidómico: incluindo na estrutura 
molecular e no tipo de classes de lípidos (TAG e PL), e na composição em AG, e com impato sobre a 
sensibilidade insulínica e o metabolismo da glucose nestes indivíduos (Ursula Schwab et al., 2008). 
Este estudo, que teve como objetivo analisar o efeito da redução do peso corporal, em função da 
intervenção dietética (ao longo de 33 semanas), sobre as alterações no perfil lipídico no plasma 
(lipidómica), utilizando espectrometria de massa e análise do perfil em AG, em 19 indivíduos (9 no 
grupo de intervenção e 10 no grupo controlo), de ambos os géneros, e com características 
associadas ao Met Sind, mostrou que a redução do peso corporal (valores de 7.8 ± 2.9 %, p < 0.01) 
em conjunto com a diminuição dos níveis séricos de TAG e, em particular, nas espécies de TAG 
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constituídas por SFA de cadeia curta, estava associada com o aumento da sensibilidade insulínica, e 
sem que ocorressem alterações significativas nos parâmetros lipídicos tradicionais (Ursula Schwab 
et al., 2008). Curiosamente, este estudo mostrou, que a redução do peso corporal, não era 
acompanhada por alterações nos LCPUFA, incluindo o AA e o DHA, assim como nos níveis de 
esfingolípidos e de lisofosfatidilcolina (apesar da diminuição nos níveis de PC), e que se encontram 
normalmente alterados em função do aumento da adiposidade. Por exemplo, em estudos em 
animais, alimentados durante 12 semanas com uma HFD, a análise lipidómica permitiu observar 
um aumento de alguns tipos de TAG, DAG, e esfingolípidos, e uma diminuição dos níveis de lisoPC, 
no plasma, mas não no fígado, músculo esquelético e AT (MN Barber et al., 2012). Estes autores 
observaram ainda a diminuição de alguns tipos de lisoPC em indivíduos obesos e obesos com 
t2DM, e concluiram que a dieta e a adiposidade, comparativamente com a IR ou a diabetes, 
tinham um papel importante no perfil destas espécies no plasma. 
 
 
3.2. Importância dos ácidos gordos da família n-3 
3.2.1. Introdução 
Foi, principalmente, após os trabalhos de Deyberg e Bang, quando na década de 70, do século 
passado, estudaram a dieta de um grupo de Esquimós nativos, comparando-a com a dos 
Dinamarqueses Caucasianos, que o interesse pelos produtos de origem marinha, ricos em ácidos 
gordos (AG) n-3, aumentou de forma significativa. Estes estudos mostraram que a ingestão de 
proteínas e colesterol pelos Esquimós era, aproximadamente, duas vezes superior ao grupo de 
Dinamarqueses, sem que se observassem diferenças significativas no consumo total de lípidos. 
Contudo, a ingestão de ácidos gordos saturados (SFA) era cerca de metade do ingerido pelos 
Dinamarqueses, enquanto que o consumo de MUFA e PUFA era superior, com particular evidência 
para o elevado consumo de AG n-3. Aliado ao facto de que, a mortalidade por doença cardíaca era, 
neste período, extremamente rara nos Esquimós. Por exemplo, na região de Upernavik na 
Gronelândia, foram diagnosticados apenas três casos de enfarte agudo do miocárdio, entre 1950 e 
1974. Inicialmente, a relevância destas observações foi questionada devido à baixa esperança de 
vida dos Esquimós. Contudo, no período em que a esperança média de vida aumentou para mais 
de 60 anos, sem existirem alterações evidentes nas causas de morte, o significado destes dados 
epidemiológicos tornou-se relevante. Os trabalhos de Deyberg e Bang permitiram ainda associar os 
níveis de EPA no sangue dos Esquimós nativos, com a concentração do HDL-c, e dos TAG, e a 
reduzida taxa de mortalidade por CVD (e.g. relacionada com a aterotrombogénese) (HO Bang et al., 
1971; J Dyerberg et al., 1975 e N Kromann e A Green, 1980). 
Nos últimos anos, vários estudos epidemiológicos, de intervenção, e ensaios clínicos RC realçaram 
a importância clínica da ingestão de AG n-3, sobretudo na prevenção primária das CVD. Em relação 
à prevenção secundária a maior parte dos estudos suporta o efeito cardioprotetor dos AG n-3, 
enquanto que outros não apresentam conclusões significativas. Por exemplo, em 1999, o estudo de 
intervenção GISSI, “Gruppo Italiano per Studio della Sopravvivenza nell it 'miocardico infarction”, 
que incluiu mais de 11.000 indivíduos, com evento prévio de enfarte do miocárdio, suplementados 
com óleo de peixe (850 mg/dia de EPA+DHA), durante cerca de 3.5 anos, mostrou uma redução de 
21 % e de 15 %, na mortalidade total e na mortalidade por ataque cardíaco ou trombose, 
respetivamente, em conjunto com uma diminuição de 45 % na mortalidade por morte súbita 
cardíaca (GISSI Prevenzione Investigators, 1999). O ensaio clínico “OMEGA” em 2010, estudo 
multicêntrico, randomizado, controlado, e duplamente cego, testou o efeito da suplementação 
com AG n-3 na forma de ésteres etílicos (EE) (1 g/dia, 460 mg EPA + 380 mg DHA; vs. 1 g/dia de 
azeite no grupo controlo) durante 1 ano na taxa de mortalidade por morte súbita cardíaca 
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(“endpoint” primário, e mortalidade total e eventos clínicos não fatais como “endpoints” 
secundários), em indivíduos sobreviventes a enfarte agudo do miocárdio (n = 3851, 25.6 % 
mulheres, e com média de idades de 64 anos), e sob tratamento terapêutico adequado (tendo por 
base as “guidelines” para estes doentes), concluiu não existirem benefícios adicionais na utilização 
dos AG n-3, neste grupo de indivíduos, durante um ano de follow-up (B Rauch et al., 2010). 
Contudo, estes autores indicam que os efeitos da suplementação com AG n-3 podem variar, em 
função das condições clínicas e das características da população em estudo; sendo que, 
comparativamente, e.g., com o ensaio clínico GISSI, em que apenas uma pequena parte dos 
participantes encontrava-se sob intervenção médico-terapêutica, e com ≈73 % dos indivíduos a 
reportar o consumo de pelo menos 1 refeição de peixe/semana, no início do estudo, valor que 
aumentou para ≈88 % no seu final (R Marchioli, 2002 citado por B Rauch et al., 2010). Por outro 
lado, em um estudo prospetivo, com um “follow-up” de 5.9 anos, os níveis de EPA+DHA (%) no 
sangue encontravam-se inversamente associados com todas as causas de morte, em indivíduos 
(≈1000) com CHD estável (JV Pottala et al., 2010). 
De entre os estudos em monoterapia, destaque para o JELIS “Japan EPA Lipid Intervention Study”, 
ensaio clínico randomizado e controlado, em 18.645 indivíduos Japoneses “com elevado consumo 
de pescado”, com hipercolesterolemia e sob tratamento com inibidores da HMG-CoA redutase 
(pravastatina-10 mg e simvastatina-5 mg/1x ao dia), e que foram aconselhados a seguir a dieta 
“Step I” (ver Secção anterior) do programa nacional de educação do colesterol dos EUA. Este 
estudo reporta uma diminuição de 19 % no risco de CAD, após suplementação com 1800 mg/dia 
de EPA (> 98%) na forma de EE (ésteres etilícos), durante um “follow-up” de 5 anos, 
comparativamente com o grupo controlo (que usa “apenas” inibidores da HMG-CoA redutase) (M 
Yokoyama et al., 2007). O que pode estar relacionado, pelo menos em parte, com o efeito 
hipotriacilgliceridémico (hipoTAG) do EPA, sendo que, e em adição, apesar do JELIS não confirmar o 
benefício do EPA na redução do LDL-c, para além da que ocorre com o uso da terapêutica 
farmacológica - com a concentração de LDL-c a diminuir ≈25 % em ambos os grupos após 
tratamento, os níveis séricos de LDL-c não eram um fator significativo na redução do risco de 
eventos CV major (B Rauch et al., 2010 e M Yokoyama et al., 2007). Adicionalmente, uma análise 
de subgrupo do JELIS mostrou que os benefícios da suplementação com EPA eram obtidos sem 
aumento no risco de incidência hemorrágica (k Tanaka et al., 2008) e, um muito recente estudo 
retrospetivo, em 71 indivíduos (de ambos os géneros, com média de idades de ≈70 ± 12 anos), 
concluiu que a trombose hemorrágica não ocorria nos indivíduos a quem tinha sido prescrito EPA, 
para a prevenção secundária da (atero)trombose (T Nakase et al., 2015) (ver Capítulo 1). 
 A evidência científica da ação dos HUFA n-3, e em particular o seu efeito 
hipotriacilgliceridémico (hipoTAG), aumentou o interesse na produção de concentrados ricos 
nestes ácidos gordos, o que levou à aprovação pela FDA (“Food and Drug Administration”, EUA), 
em 2004, do uso destes concentrados como medicamento para o tratamento da hiperlipidemia (Y 
Ma et al., 2012). Nos últimos anos, para além da utilização do EPA+DHA, nas diferentes 
formulações, também o efeito do EPA vs. DHA, em monoterapia, tem merecido particular atenção 
(M Vrablík et al., 2009) (Tabela 3.2). 

Tabela 3.2. Efeitos do EPA vs. DHA sobre os fatores de risco cardiovasculares (“+” com efeito 
significativo; “-“ sem efeito significativo) (adaptado de M Vrablík et al., 2009). 

        

  Efeito    EPA (20:5n-3)   DHA (22:6n-3)   

 Diminuição dos TAG   "++"  "++"  

 Aumento do HDL-c   "-"  "+"  
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 Diminuição das sdLDL   "-"  "+"  

 Diminuição da tensão arterial   "+/-"  "+"  

 Aumento da função endotelial   "-"  "+"  

 Diminuição do "HR"   "-"  "+"  

 Diminuição da agregação das plaquetas   "+"  "++"  

 Aumento da glicemia   "+"  "+/-"  

 Diminuição da resposta imune   "-"  "+/-"  

  Diminuição do "stress" oxidativo    "+"   "+"   

         

 

Contudo, apesar do EPA vs. DHA apresentarem em muitas situações fisio(pato)lógicas um efeito 
complementar e/ou sinergético, alguns dos mecanismos bioquímicos regulados pelos HUFA n-3 
podem depender de um correto balanço entre o EPA e o DHA, o que aumentou o interesse na 
preparação de concentrados/formulações (na forma de acilglicéridos) com diferentes proporções 
destes AG (P Bispo et al., 2014). 
 

3.2.2. Metabolismo: breve revisão 

Três vias fundamentais estão envolvidas no processo de digestão/absorção dos lípidos da 
dieta; a via pré-duodenal, a via linfática e a via porta até ao fígado (RG Ackman, 1992). Contudo, é 
bem conhecido que a estrutura química (e.g., número de átomos de carbono e grau de insaturação 
da cadeia acilo) e a estereoquímica (e.g., posição sn1, sn2 e sn3 dos ácidos gordos nos PL e TAG) 
tem influência nos processos de digestão, absorção, e metabolismo das espécies de lípidos in vivo 
(MS Christensen et al., 1995 e DJ McClements et al., 2008). Aspetos que, por si só, tornam difícil a 
comparação dos resultados e, podem justificar, pelo menos em parte, algumas das discrepâncias 
observadas acerca do efeito dos AG n-3, em estudos epidemiológicos e ensaios clínicos 
controlados e randomizados (RC). Estudos em animais mostraram diferente digestibilidade, 
incorporação tecidular, e suscetibilidade à peroxidação lipídica “in vivo” dos PUFA n-3, em função 
da ingestão de diferentes fontes destes AG (JC Tou et al., 2011). No enterócito, depois de 
absorvidos, os lípidos da dieta agrupam-se de acordo com as respetivas polaridades nos locais 
intracelulares onde foram metabolizados, sendo que, por exemplo, a formação dos TAG, nas 
quilomicra (QM), começa no retículo endoplasmático (RE) liso. As QM deixam o intestino via linfa, 
alcançam o canal toráxico e o sangue, onde são metabolizadas. Uma percentagem significativa dos 
ácidos gordos presentes nos TAG das QM pode ser encontrada no AT, coração e músculos, e 
apenas uma pequena quantidade chega ao fígado, na forma de QM remanescentes. Os PUFA, 
como o linoleico (C18:2 n-6, LA), o EPA e o DHA, são preferencialmente incorporados nas QM, 
mesmo quando não estão presentes na dieta. O que parece indicar a presença de diferentes “pool” 
endógenos de AG, particularmente ricos em PUFA n-6 e n-3. Estudos modelo confirmam a 
presença de pequenas gotículas de lípidos de reserva no RE e no aparelho de Golgi, no enterócito 
de animais alimentados com óleo de sardinha, em comparação com o grupo controlo (M Tamura e 
M Suzuki, 1996). Outros fatores como a frequência e a quantidade ingerida, podem estar 
igualmente envolvidos na formação dos “pool” de lípidos no enterócito (BA Fielding et al., 1996; 
MS Lambert et al., 1996 e I Ikeda et al., 1995 citados por P Bispo, 1998). 

Estudos muito recentes, em modelos animais GPAT(3) (“glycerol-3-phosphate 
acyltransferase”3)-/-, identificaram a importância da via do glicerol-3-P, na absorção dos lípidos da 
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dieta, no metabolismo dos TAG, e na síntese das QM, para além da via do 2-MAG (Figura 3.2), no 
enterócito, ou ainda com influência, por ação da dieta, sobre o metabolismo dos lípidos e dos sais 
biliares no fígado (I Khatun et al., 2016). Por outro lado, a presença de sensores de membrana, no 
intestino delgado, envolvendo as LBP (“Lipid-Binding Proteins”, do inglês), e com capacidade de 
regular, em função do conteúdo lipídico da dieta, as vias de sinalização envolvidas na absorção e 
no metabolismo dos lípidos/AGL, e na formação das QM, pode contribuir para um melhor 
conhecimento acerca da hipertriacilgliceridémia pós-prandial, relacionada com o aumento da IR, e 
associada à obesidade e ás suas comorbilidades (M Buttet et al., 2014 e GH Tomkin e D Owens, 
2015). 
 A esterificação dos ácidos gordos pela ACAT no retículo endoplasmático, ocorre 
preferencialmente através da incorporação do C18:1 n-9 e C18:2 n-6 em muitos tecidos, sendo 
que, nas QM, a presença de grandes quantidades de PUFA, nos ésteres de colesterol (C-E), parece 
indicar diferente especificidade desta enzima (B Enterssangles, 1996). Contudo, o DHA, ao 
contrário do EPA, parece ser um mau substrato para a ACAT, sendo preferencialmente incorporado 
nos TAG (A Nordoy et al., 1991; I Ikeda et al., 1995 e ZJ Zhang et al., 1991 citados por P Bispo, 
1998). 
 

 
Figura 3.2. Digestão e absorção dos lípidos na forma de triacilglicéridos (TAG), ésteres de ácidos 
gordos (E-AG) e ácidos gordos livres (AGL); principais rotas metabólicas para o EPA e para o DHA no 
enterócito. Os valores em percentagem podem variar, mas fornecem indicação da sua importância 
relativa (P Bispo, 1998). O EPA parece ser um mau substrato para a síntese de novos TAG, ao 
contrário do DHA. Assim, a presença do EPA nos TAG séricos ocorre preferencialmente se este 
ácido gordo se encontra em posição sn2 nos TAG da dieta (S el Boustani et al., 1987). Isto poderá 
dever-se a dois fatores independentes: 1) menor absorção de EPA na forma de ésteres ou AGL, ou 
2) uma vez absorvido, o EPA na forma livre pode ser canalizado preferencialmente para outras vias 
metabólicas. Contudo, no enterócito esta incorporação preferencial do DHA em vez do EPA na 
síntese dos novos TG não parece ser tão evidente (Nordoy et al., 1991), apesar de não ser feita 
nenhuma referência sobre a estéreo seletividade dos ácidos gordos nos TAG. 
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A existência de outros lípidos, principalmente do ácido oleico (OA, C18:1 n-9), pode influenciar a 
estéreoisomeria do DHA nos neo TAG, sendo este incorporado/esterificado, maioritariamente, nas 
posições sn1 e/ou sn3, em detrimento da posição sn2 (I Ikeda et al., 1997), onde é normalmente 
encontrado. Ao invés, a incorporação nos fosfolípidos (PL) parece ser semelhante para o EPA e para 
o DHA, se ambos se encontrarem em igual proporção na forma livre no enterócito (Figura 3.2), 
mas com alguns estudos a referirem a incorporação preferencial do EPA nestas estruturas lipídicas 
(MJ Gibney e E Daly, 1994). Contudo, em um pequeno grupo de indivíduos (n= 20), aparentemente 
saudáveis, com idades entre os 53 e os 65 anos, o DHA aumentou nos PL e no C-E das LDL, em 
função da dose, após a ingestão consecutiva de 200, 400, 800 e 1600 mg/dia de DHA, durante 15 
dias (C Calzada et al., 2010). 
 A ingestão de ácidos gordos n-3 resulta num enriquecimento destes AG nos fosfolípidos 
hepáticos (principalmente EPA) e nos lípidos neutros (principalmente DHA). No hepatócito existem 
diferentes “pool” de triacilglicéridos, com diferentes “turnovers” cinéticos, e os AG n-3 parecem 
influenciar o destino destes lípidos no fígado, como observado em estudos em animais e “in vitro” 
(LJ Martin et al., 1991). No hepatócito, a presença de EPA em posição sn2, por um lado, e o “pool” 
de ácidos gordos por outro, parecem ser fatores determinantes para a sua incorporação nas VLDL. 
Contudo, à semelhança do enterócito, apesar do EPA ser incorporado nos ésteres de colesterol 
hepáticos (MB Katan et al., 1997), quando comparado, por exemplo, com o C18:1 n-9, a velocidade 
de incorporação do EPA nos ésteres de colesterol é baixa (ZJ Zhang et al., 1991). De facto, o ácido 
oleico parece apresentar-se como um substrato “competitivo”, em relação aos HUFA n-3, com 
eventual influência na partição destes AG nas classes de lípidos (P Bispo, 1998). A modulação do 
C18:1 n-9 está bem evidente no facto de, perante uma dieta rica em azeite, a incorporação quer do 
EPA, quer do DHA, estar aumentada nos leucócitos (LG Cleland et al., 1991). 
 Por ação da lipase lipoproteíca (LPL), os ácidos gordos presentes em posição sn1 e/ou sn3 
são hidrolisados dos TAG das QM e incorporados nos tecidos extra-hepáticos. Os AG em posição 
sn2 são preferencialmente transportados para o fígado pelas QM remanescentes. 
A ação da LPL sobre as QM resulta na perda de ≈90 % dos seus TAG. Desta forma, as QM 
remanescentes, que chegam ao fígado, são ricas em colesterol livre e esterificado. Alterações 
idênticas ocorrem nas VLDL. As VLDL são ricas em TAG, e estão, tal como as QM, associadas às 
Apos B e C. Quer os PL quer a Apo C-II são co-fatores importantes na atividade da LPL. Por 
exemplo, a apo C-II favorece a ligação entre as QM, e as VLDL, e a LPL. A enzima associada ao 
endotélio vascular, hidrolisa os TAG das QM e VLDL até glicerol e AGL e/ou AGL e 2-MG. À medida 
que a LPL atua, as VLDL são transformadas em IDL e estas em LDL. As LDL transportam entre 50 a 
70 % do colesterol presente num indivíduo normal (PA Mayes et al., 1996 e E Herrera e MA 
Lansunción, 1991 citados por P Bispo, 1998). Elas fornecem os tecidos extra-hepáticos de acordo 
com as suas necessidades em colesterol, um processo mediado pela família dos recetores das LDL 
(LDL-R), que reconhecem as ApoB100 nativas das LDL.  
A actividade lipolítica sobre as VLDL liberta PL, MAG, DAG e AGL, que estavam associados com o 
aumento dos eventos de adesão celular, mediados pela expressão dos complexos das integrinas 
nos monócitos, incluindo o Mac-1 (CD11b/CD18) ou o CD11c/CD18 (ver Capítulo 2), e relacionados 
com o aumento da expressão do TNFa, da IL-1, e da IL-8, pela ativação do NF-κB e do AP-1 em 
PBMC e monócitos THP-1, comparativamente com o controlo (LJ den Hartigh et al., 2014). Estes 
autores reportam ainda que a indução das citocinas e a expressão das integrinas pelo NF-κB e o 
AP-1, estava dependente da fosforilação do ERK e do Akt, e com os AG libertados das VLDL a 
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induzir a formação de gotículas lipídicas em monócitos, via ERK(2), o que pode sugerir a ligação 
com vias de sinalização pro-inflamatórias. 
Por um lado, as quilomicra remanescentes ricas em SFA eram mais rapidamente absorvidas pelos 
macrófagos, comparativamente com as QM ricas em AG n-3, o que resultava no aumento da 
acumulação arterial de lípidos (CL Chang e RJ Deckelbaum, 2013). 
Por outro lado, a maior atividade da LPL, sobre as lipoproteínas ricas em AG n-3 (WS Harris et al., 
1997 e Y Park et al., 2004) e/ou o aumento da concentração da lipase pela ação do EPA/DHA (Y 
Park et al., 2004), leva à progressiva libertação dos ácidos gordos presentes nos TAG das QM e à 
perda das Apo A e C, importantes na formação das HDL2 (ver Capítulo 2). As HDL são sintetizadas 
quer no enterócito quer no hepatócito e, uma vez no sangue, as HDL nascentes sofrem 
transesterificação entre os seus lípidos de superfície: colesterol e PL. Esta reação é catalisada pela 
LCAT. Esta enzima é ativada pela ApoAI das HDL, e assegura a transferência dos AG (principalmente 
insaturados) do carbono 2 da PC para o colesterol. Pelo que, a posição dos AG n-3 nos 
triacilglicéridos, PL e colesterol, pode influenciar a sua disponibilidade como substrato metabólico. 
Contudo, Subbaiah et al., observaram um aumento na incorporação do EPA nos ésteres de 
colesterol (E-C), mas não do DHA, o que pode indicar que este AG é, igualmente, um mau 
substrato para a LCAT (PA Mayes et al., 1996 e PV Subbaiah et al., 1993 citados por P Bispo, 1998). 
Os lípidos da dieta podem influenciar a atividade/especificidade das lípases, e quer a LPL do tecido 
adiposo, quer a do músculo esquelético, e a lipase hepática (HL), têm um papel importante na 
regulação dos níveis de lípidos circulantes (WS Harris et al., 1997) (ver Capítulo 2). Em condições 
fisiológicas normais, a velocidade de remoção dos AGL do sangue é extremamente rápida. Uma 
parte dos AGL são oxidados, e fornecem entre 25-50 % da energia necessária em jejum (PA Mayes 
et al., 1996), e os restantes são re-esterificados, maioritariamente no AT. Outra enzima importante 
no metabolismo dos lípidos e lipoproteínas é a lipase hepática (HL). Esta enzima está relacionada 
com o metabolismo das QM remanescentes e das HDL e, à semelhança da EL (ver Capítulo 2), 
apresenta uma função catalítica, sobre os TAG e os PL, e não catalítica. Estudos prévios, 
observaram que, tal como para a LPL, também a atividade da HL se encontra elevada em 
indivíduos a quem foi administrado óleo de peixe (WS Harris et al., 1997). 

 

3.2.3. Efeito Hipotriacilgliceridémico dos AG n-3 

De entre os mecanismos consensuais e relativamente bem conhecidos, envolvidos no efeito 
cardioprotetor dos PUFA n-3, encontra-se o seu efeito hipotriacilgliceridémico. A diminuição dos 
níveis de TAG em circulação pelo EPA+DHA, pode variar entre os 30 % e os 45 %, em indivíduos 
normolipidémicos e hiperlipidémicos, respetivamente. Contudo, doses elevadas, na ordem dos 3 a 
4 g/dia, ou mesmo superiores, destes HUFA n-3 parecem ser necessárias para se obter um efeito 
hipotriacilgliceridémico significativo (M Vrablík et al., 2009) e, por exemplo, a AHA (“American 
Heart Association”) recomenda 2 a 4 g/dia como tratamento para a hipertriacilgliceridémia. O que 
foi, muito recentemente observado em um ensaio clínico RC (OMEGA-PAD I Trial), em 80 
indivíduos (idade > 50 anos) com doença arterial periférica, em que a suplementação com doses 
elevadas de HUFA n-3 (4.4 g/dia, 2.6 g EPA e 1.8 g de DHA), na forma de óleo de peixe, durante um 
mês, diminuiu de forma significativa a concentração de TAG vs. valores da “baseline”, e 
comparativamente com o grupo placebo (SM Grenon et al., 2015). Adicionalmente, tal como 
reportado para os efeitos hipotriacilgliceridémicos (HipoTAG), também os efeitos anti-trombóticos, 
e anti-inflamatórios, parecem requerer a suplementação com doses elevadas (3-4 g/dia) de PUFA 
n-3 e, ao contrário das doses necessárias para a prevenção primária e secundária das CVD, na 
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ordem das 0.5-1.0 g/dia (C Westphal et al., 2011). As QM constituídas por triacilglicéridos (TAG) 
ricos em AG altamente insaturados (HUFA) são mais rapidamente metabolizadas pela lipase 
lipoproteica (LPL), comparativamente com os TAG menos insaturados. Os HUFA n-3, e 
principalmente o DHA em posição sn1 e/ou sn3, podem contribuir para um maior volume destas 
lipoproteínas e, deste modo, para a sua rápida eliminação da circulação (M Buttet et al., 2014), o 
que parece sugerir uma maior especificidade da LPL (ver Capítulo 2), para as lipoproteínas ricas em 
TAG-DHA, como previamente sugerido (JB Hansen et al., 1998). Ao aumentar a 
atividade/especificidade da LPL (UN Das, 2007) os HUFA n-3 originam uma diminuição no tempo 
de “turnover” das QM/VLDL, o que poderá diminuir a competição pós-prandial (e/ou em jejum) 
entre as diferentes lipoproteínas em circulação, e.g. para os membros da família dos LDL-R (ver 
Capítulo 2). Contudo, a LPL parece apresentar uma afinidade seletiva para as lipoproteínas que 
contém C16:0 (PA, do inglês) e, com a hidrólise deste AG pela lípase, a induzir o aumento da 
apoptose celular, reforçando o efeito citotóxico do palmitato. 
Os PUFA, tal como os HUFA n-3, podem estar igualmente envolvidos nos diferentes mecanismos 
que regulam a biossíntese das VLDL. Estudos prévios, mostraram que os HUFA n-3 diminuem a 
síntese de TAG nos hepatócitos (ZJ Zhang et al., 1991; LJ Martin et al., 1991 e N Willumsen et al., 
1996 citados por P Bispo, 1998), contribuindo para a redução na biossíntese das VLDL nascentes. 
Esta diminuição na síntese de TAG nos hepatócitos pode estar relacionada, por exemplo, com a 
inibição da DGAT (“diacylglycerol acyltransferase”) pelos HUFA n-3 (N Willumsen et al., 1996 e HJ 
Pownal e DLM Brick, 1996 citados por P Bispo, 1998). Por outro lado, a diminuição na biossíntese 
das VLDL, parece estar, também, relacionada com a diminuição das apo B-100, quer pelo EPA, quer 
pelo DHA, tendo sido observada em indivíduos normolipidémicos, alimentados com óleo de peixe. 
A presença de PC e PE no hepatócito, estimula a produção de apo B, sendo a PC, um importante 
substrato na biossíntese das VLDL. Os óleos de peixe ao diminuírem a síntese de PC, podem 
contribuir para a diminuição da secreção das VLDL em circulação (P Bordin et al., 1998; NS Kumar 
et al., 1992; N Willumsen et al., 1996 e MA Halminski et al., 1991 citados por P Bispo, 1998).  
Uma das vias envolvidas no aumento da síntese dos TAG-VLDL, é através da lipólise do “pool” de 
triacilglicéridos hepáticos, sendo que, os AG n-3 parecem diminuir a lipólise destes TAG. Pelo que a 
proporção de TAG-VLDL excretados por esta via encontra-se diminuída em animais alimentados 
com óleo de peixe (AM Hebbachi et al., 1997). Contudo, algo deste efeito inibitório é dependente 
do fluxo de ácidos gordos dos tecidos extrahepáticos. O EPA ao favorecer a β-oxidação dos AG 
diminui a sua re-esterificação, contribuindo para a diminuição da síntese de TAG e das VLDL. Em 
animais alimentados com óleo de peixe verifica-se um aumento da β-oxidação quer peroxissomal 
(AC Rustan et al., 1992; A Kanazawa et al., 1997 e L Madson et al., 1998 citados por P Bispo, 1998), 
quer mitocondrial (AM Lottenberg et al., 1992 e L Madson et al., 1998 citados por P Bispo, 1998). 
Desta forma, ao diminuírem os níveis de ácidos gordos (JK Baltzell et al., 1991) quer pela 
diminuição da lipólise, quer pelo aumento da β-oxidação – os AG n-3 diminuem a concentração de 
substrato disponível para a síntese de neo TAG (ver Capítulo 2).  

Em animais alimentados com uma dieta rica em lípidos e H. C., a suplementação com EPA 
diminuiu a secreção hepática dos TAG e alterou a composição em ácidos gordos das VLDL (A Sato 
et al., 2010). Por outro lado, os HUFA n-3, e principalmente o DHA, favorecem a formação de 
partículas VLDL que, uma vez excretadas, são rapidamente metabolizadas, e.g., pela ação da LPL, e 
convertidas em IDL e LDL. A apo C-III, produzida no intestino e no fígado, como principal 
componente das QM e VLDL, diminui o catabolismo destas lipoproteínas, bem como das 
remanescentes, pela capacidade de inibir a atividade da LPL. Os ácidos gordos n-3 parecem estar 
envolvidos na diminuição da Apo C-III nas QM e VLDL (B Staels et al., 1996), outro potencial 
mecanismo para o aumento do catabolismo e diminuição das TAG-QM/VLDL, por ação destes AG. 
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3.2.4. Efeito sobre o colesterol total, o colesterol das LDL e HDL, e das subfrações moleculares 
das lipoproteínas 
A maior parte dos estudos epidemiológicos/clínicos prévios, não encontrou diferenças 
significativas, acerca do efeito dos AG n-3, sobre os níveis de colesterol das LDL e das HDL (TA Mori 
e RJ Woodman, 2006). Contudo, algo do efeito dos HUFA n-3 sobre os níveis de HDL-c e LDL-c 
parece estar dependente da dose, do período de intervenção/”follow-up”, do tratamento em 
monoterapia, ou mesmo do rácio EPA/DHA. Pelo que, apesar de não ocorrerem, usualmente, 
variações significativas, e.g., nos níveis de LDL-c (M Vrablík et al., 2009 e TA Mori e RJ Woodman, 
2006), doses elevadas de HUFA n-3 podem contribuir para o aumento em cerca de 10 % nestas 
lipoproteínas, sendo este efeito mais evidente em indivíduos com níveis elevados de TAG na 
“baseline” e, principalmente por ação do DHA (M Vrablík et al., 2009; HE Theobald et al., 2004 e TA 
Mori e RJ Woodman, 2006). Aumentos de 4.2 %, 7.1 % e 4.2 % foram observados nos níveis em 
circulação de colesterol total, LDL-c e ApoB, respetivamente, num estudo RC, em 38 indivíduos 
adultos, após suplementação com 700 mg/dia de DHA na forma de TAG, durante 3 meses (HE 
Theobald et al., 2004). Em uma análise de subgrupo em 13.901 participantes do JELIS, com o 
objetivo de examinar eventuais correlações entre a variação dos AG no plasma e os lípidos séricos, 
o LDL-c associou-se positivamente com o DHA e o LA no plasma, mas não com o EPA. Estes autores 
concluem que as alterações nos níveis de DHA, mas não de EPA, correlacionam-se positivamente 
com as alterações na concentração do LDL-c (H Itakura et al., 2012). Em um estudo de intervenção 
em indivíduos Japoneses hiperlipidémicos (colesterol total ≥ 220 mg/dL e/ou TAG ≥ 150 mg/dL), a 
suplementação com 1800 mg/dia de EPA durante 3 meses não alterou a concentração do 
colesterol total, do HDL-c, LDL-c, bem como do colesterol e dos TAG das partículas remanescentes, 
ou ainda os níveis de AGL em circulação (K Yamakawa et al., 2012). No ensaio clínico (OMEGA-PAD 
I), apesar do aumento significativo nos níveis de HDL-c no grupo suplementado com HUFA n-3, em 
relação aos valores da “baseline”, esta variação não foi significativa quando comparada com o 
grupo controlo e, tal como observado para o LDL-c (SM Grenon et al., 2015). Em um estudo 
epidemiológico, em ≈9750 homens com idades entre os 50 e os 59 anos, estratificados em função 
do consumo de peixe, os níveis de TAG estavam diminuídos, e o HDL-c aumentado, nos indivíduos 
que consumiam mais peixe, comparativamente com os que consumiam menos peixe, neste caso 
menos de uma vez por semana (J Dallongeville et al., 2003). Estudos prévios, principalmente em 
modelos animais, reportaram que o eventual efeito hipocolesterolémico dos HUFA n-3, poderia ser 
obtido pela capacidade de inibição da HMG-CoA-redutase pela ação dos óleos de peixe, do EPA, 
e/ou do DHA (A Al-Shurbaji et al., 1991; K Mizuguchi et al., 1993 e L Froyland et al., 1996 citados 
por P Bispo, 1998). Por outro lado, é conhecido que a via hépato-biliar é a principal rota para a 
remoção do colesterol do organismo (CJ Packard e J Shepherd, 1982). Contudo, pouca informação 
existe acerca do efeito da dieta, e em particular dos HUFA n-3, no transporte do colesterol intra-
hepático e na formação da bílis, apesar de estudos prévios indicarem que a diminuição do 
colesterol em circulação pelos AG n-3 era acompanhada por alterações (quantitativas e 
qualitativas) no seu metabolismo hepático (MJ Smit et al., 1991).  
Um aumento (quantitativo) no colesterol das HDL, mais evidente em indivíduos aparentemente 
saudáveis, foi observado em estudos prévios com óleo de peixe, ou em monoterapia com DHA, 
mas não com o EPA (WS Harris et al., 1997 e MT Childs et al., 1990 citados por P Bispo, 1998). 
Outros autores, indicaram que o aumento no colesterol das HDL, era acompanhado por alterações 
qualitativas, como seja o aumento do rácio colesterol HDL2/HDL3 (GS Rambjor et al., 1996 e HJ 
Pownal e DLM Brick, 1996). Estas alterações podem ser parcialmente explicadas pela inibição na 
atividade da CETP (M Abbey et al., 1990 e HJ Pownal e DLM Brick, 1996 citados por P Bispo, 1998). 
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A inibição da CETP diminui a troca dos TAG e ésteres de colesterol (C-E) entre as VLDL (e QM) e as 
HDL, o que pode resultar no aumento do colesterol HDL. Como alternativa, baixas concentrações 
de partículas de VLDL levam a uma diminuição do substrato disponível para transferir, mediado 
pela CETP, para as HDL e, desta forma, aumentam o colesterol das HDL (WS Harris et al., 1997). O 
DHA ao formar partículas de VLDL, pobres em TAG e colesterol éster, e ricas em PL e colesterol 
livre, reduz o substrato disponível, que é transferido para as HDL, mediado pela CETP e, desta 
forma, aumenta o colesterol das HDL. De igual modo, o aumento da atividade da LPL (UN Das, 
2007) leva a uma diminuição do conteúdo em TAG das QM e VLDL, o que diminui a transferência 
dos TAG para as HDL, aumentando o seu conteúdo em colesterol. Por outro lado, os HUFA n-3, ao 
contribuírem para uma eventual diminuição nos níveis de AGL e da lipólise, podem diminuir o 
substrato utilizado para a biossíntese dos TAG, potenciando os efeitos anteriores. 
Contudo, os efeitos benéficos dos HUFA n-3, sobre o perfil lipo(apo)proteico, podem estar 
relacionados com alterações na qualidade das partículas de lipoproteínas, como a sua capacidade 
para alterar a composição, o tamanho, e/ou as propriedades fisico-químicas, e.g. antioxidantes ou 
a capacidade “scavenger” sobre o colesterol, para as partículas de HDL, mas igualmente 
contribuindo para alterações qualitativas nas partículas de LDL (Gerasimova et al., 1991; TA 
Sanders et al., 1997; TA Mori et al., 2000; P Wilkinson et al., 2005 e N Satoh et al., 2007) (ver 
Capítulo 2). 
Por exemplo, a ação dos HUFA n-3 sobre a biossíntese dos PL, diminuindo a síntese de PC, parece 
desempenhar um papel importante na capacidade sequestrante das HDL sobre o colesterol. Na 
realidade, as frações de PL das HDL2 e HDL3 estão alteradas em populações que ingerem grandes 
quantidades de peixe (Gerasimova et al., 1991), e estas alterações nos PL parecem refletir a 
elevada capacidade sequestrante das HDL sobre o colesterol, contribuindo para um aumento no 
fluxo de colesterol, acumulado nas membranas celulares, para as HDL e finalmente para o fígado, 
como indicado por estes autores. A capacidade sequestrante das HDL pode ser atribuída não só às 
modificações nas classes de PL, mas também ao aumento da insaturação e da fluidez desses PL, 
em função, e.g. do tipo de grupos acilo, permitindo uma diferente compatação e “reatividade” ao 
colesterol. 
Para além das variações qualitativas na fração lipídica, como as classes de PL, os AG n-3 podem ser 
responsáveis por alterações qualitativas nos constituintes apoproteícos. Por exemplo, a ApoAI 
pode estar aumentada após a ingestão de óleo de peixe (B Jacotot, 1996) e, mesmo em estudos 
em que ocorre diminuição da ApoAI, o rácio ApoAI/ApoAII encontrava-se aumentado por ação dos 
HUFA n-3 (M Abbey et al., 1990), o que, em conjunto com a diminuição da atividade da CETP, por 
efeito destes AG, pode contribuir para a diminuição no risco de aterosclerose. O efeito dos HUFA n-
3 sobre a atividade e a expressão das proteínas e enzimas envolvidas no metabolismo/biogénese 
das lipoproteínas, pode ser um importante mecanismo para entender o efeito destes ácidos 
gordos sobre o perfil das subfrações moleculares das HDL (e LDL). Para além da ação do EPA e do 
DHA (ou compostos derivados), sobre a LPL e HL, estes AG podem regular a atividade e/ou a 
expressão da EL; e.g., pela capacidade de diminuir a produção de mediadores pró-inflamatórios 
(ver Capítulo 2). Em modelos animais, a suplementação com EPA+DHA, durante 12 semanas, 
resultou na diminuição da expressão do Mac-1 nos macrófagos, e dos marcadores de inflamação: 
TNFa, MMP(3), e SAA(3) no WAT, e como reportado em um muito recente artigo de revisão (M 
Todorčevic e L Hodson, 2016). 
 Os HUFA n-3, e os seus compostos derivados, podem agir como autacoides, e contribuir 
para regular/modular, e.g., o perfil lipo(apo)proteico e imuno-inflamatório, pela capacidade de 
interferir com vários fatores de transcrição e os seus genes alvo, como sejam o SREBP- 1c, os PPAR 
(e.g., PPARα, PPARg), os LXR (“Liver X Receptors”, do inglês), o HNF-4α (Hepatic Nuclear Factor-4α), 
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o NF-кB, o ChREBP (Carbohydrate Responsive Element Binding Protein), o FarnesolXR, ou o 
RetinolXR (DB Jump et al., 2008 e A Berger et al., 2006). Estes fatores estão associados com a 
transcrição de genes envolvidos no metabolismo dos AG (e.g., a FASN, ou a SCD), na biogénese 
mitocondrial, na regulação da expressão dos LDLR, dos transportadores de membrana (e.g., 
ABCA1/ABCG1), das lipases (LPL, HL e/ou EL), e na resposta imuno-inflamatória, entre outros (ver 
também Capítulo 2). Contudo, a interligação entre os PUFA n-3/n-6, com os fatores de transcrição e 
os seus genes alvo, é um processo complexo, e dependente do tipo de células e tecidos. Por 
exemplo, a indução do PPARa, pelos PUFA, e em particular o EPA, pode aumentar a expressão dos 
genes envolvidos na β-oxidação e na via das dessaturases/elongases no fígado; contudo, em 
presença de níveis elevados de PUFA e/ou compostos derivados, incluindo os AG n-3, a transcrição 
das dessaturases/elongases é inibida, enquanto que a via da β-oxidação dos AG encontra-se 
estimulada. De igual modo, o efeito dos PUFA na inibição da transcrição dos genes pelo SREBP(1/2), 
pode estar, pelo menos em parte, associada ao efeito destes AG no aumento dos níveis 
intracelulares de colesterol (UN Das, 2007). Por outro lado, enquanto que o PPARa é pouco ativado 
pelo DHA, este AG, parece ser o único HUFA com capacidade para controlar a abundância nuclear 
do SREBP(1); sendo que, o incremento na activação do SREBP(1) pode estar associado ao aumento 
dos níveis de AA, e relacionado com o aumento da lipogénese, e dos processos bioquímicos 
envolvidos na dessaturação e elongação, o que se reflete na variação dos rácios entre os diferentes 
AG como, por exemplo, o rácio C16:1/C16:0. 
Os HUFA n-3 podem igualmente regular a concentração proteica e/ou os níveis de mRNA dos 
intervenientes no metabolismo/biogénese das lipo(apo)proteínas por mecanismos, e.g., 
epigenéticos (em que podem estar envolvidos os micRNA) ou pós-translacionais; por exemplo, os 
UFA, tais como os HUFA n-3, e em particular o EPA, podem diminuir os níveis de ABCA1, por 
mecanismos relacionados com o aumento da instabilidade proteica/mRNA, e como observado em 
estudos “in vitro” (Y-W Hu et al., 2009). O papel dos PUFA n-3/n-6 na regulação dos micRNA foi 
recentemente observado em modelos animais, e pode envolver as vias de transdução de sinal 
associadas à resposta/homeostasia imunitária, como os TLR, os recetores tipo NOD, as MAPK, e o 
TGF-β (Z Zheng et al., 2015). 
Estudos em modelos animais, mostraram o envolvimento e a importância dos fatores de 
transcrição na indução das elongases e desaturases, com os agonistas do PPARa a contribuirem 
para o aumento da ELOVL5, ELOVL6, D5D, D6D e SCD1 (D9D). O aumento do conteúdo nuclear de 
SREBP(1) associou-se, igualmente, com a ELOVL6, a D5D, D6D, e a SCD1, enquanto que os 
agonistas do LXR podem regular a expressão da SCD1. A glucose pode aumentar a expressão da 
SCD1 e ELOVL6 via ChREBP/MLX. Estes estudos mostraram, por outro lado, que em animais 
diabéticos/glucose-intolerantes a supressão da expressão da ELOVL6 e da SCD1 estava associada à 
diminuição da concentração do SREBP(1) nuclear, eventualmente por mecanismos associados com 
a alteração das vias de transdução de sinal da insulina. Ao invés, em animais obesos (Lep ob/ob) o 
aumento da expressão da ELOVL5, ELOVL6, e SCD1, estava associado com o aumento da 
concentração nuclear de SREBP(1) e (ChREBP/)MLX e, com a acumulação dos MUFA (C18:1 n-7 e n-
9) nos lípidos neutros no fígado (Y Wang et al., 2006). Curiosamente, o MLX pode ser regulado 
pelo mTORC1 (MR Kaadige et al., 2015).  
 
3.2.5. Tecidos extra-hepáticos: importância do AT 
A incorporação dos AG nos tecidos extra-hepáticos depende, por exemplo, do tipo de lípidos e 
ácidos gordos presentes na dieta, da ação hormonal e da especificidade enzimática, e como 
observado para o AT (KN Frayn et al., 1995). Raclot e Groscolas referem que, no caso dos AG n-3, 
essa incorporação resulta, essencialmente, de propriedades metabólicas intrínsecas dos n-3 e 
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menos do seu conteúdo na dieta; contudo, após a ingestão de óleo de peixe, quantidades 
significativas de AG n-3 são armazenadas nos depósitos de gordura (T Raclot e R Groscolas, 1994 e 
DA Leaf et al., 1995). Comparativamente com o DHA ou o DPA, o EPA é incorporado de forma 
menos eficaz nos tecidos, durante a ingestão de óleo de peixe (GR Herzberg e C Skinner, 1997; DS 
Lin e WE Conner, 1990; MB Katan et al., 1997 e T Raclot e R Groscolas, 1994 citados por P Bispo, 
1998). Contudo, apesar da incorporação preferencial do DHA, em detrimento do EPA, quer este 
quer o DHA estão presentes, maioritariamente, na posição sn3 dos TAG. Isto sugere que o tecido 
adiposo, principal local de armazenamento dos TAG, controla o seu próprio armazenamento, o 
qual, por sua vez, é regulado pela especificidade de acilação enzimática e pelos arranjos 
moleculares (MB Katan et al., 1997) (ver Capítulo 2).  
Em animais alimentados com concentrados de óleo de peixe ricos em AG n-3, estes aumentam no 
tecido adiposo “castanho” (BAT) a expensas dos UFA n-9 e dos SFA, o que foi confirmado em 
humanos, após ingestão de óleo de peixe, durante 12 meses (DA Leaf et al., 1995). Em mulheres 
obesas com t2DM, a percentagem de AA e de DHA era maior no SAT, comparativamente com o 
VAT, e com o AA a correlacionar-se positivamente com a expressão do CD68 nos macófagos, e com 
o aumento da regulação da via da 5-LOX e a formação de oxilipinas pro-inflamatórias (MM 
Heemskerk et al., 2015). 
Contudo, se por um lado, os ácidos gordos preferencialmente libertos dos TAG de reserva no AT 
(ver Capítulo 2) estão mais disponíveis para as várias vias metabólicas, incluindo a β-oxidação; por 
outro lado, a capacidade do tecido adiposo (AT) em suprir outros órgãos, células (e.g. RBC), e 
tecidos com os AGL, que liberta para a circulação, deve ser considerada (T Raclot e R Groscolas, 
1994 e T Raclot e R Groscolas, 1995 citados por P Bispo, 1998). Sendo que estes processos 
bioquímicos podem influenciar o metabolismo e os efeitos biológicos dos HUFA n-3 “in vivo”. 
Vários recetores para os AG, têm sido identificados, relacionados com os GPCR (“G-protein couplet 
receptors”), e que podem estar envolvidos nos efeitos bioquímicos benéficos dos AG n-3 (C 
Westphal et al., 2011 e Y Liu et al., 2014). Por exemplo, a estimulação do FFAR(4) (“free fatty acid 
receptor” (4)) pelos HUFA n-3 pode inibir a inflamação mediada pelos macrófagos, enquanto que 
no AT parece estar associada ao aumento da entrada de glucose nos adipócitos (DY Oh e JM 
Olefsky, 2016), o que pode contribuir, pelo menos em parte, para a diminuição da inflamação 
sistémica, e para o aumento da sensibilidade insulínica, respetivamente. Em modelos animais, a 
ligação dos PUFA n-3 aos FFAR(4), estava associada à diminuição da inflamação vascular e à 
formação de trombos, e contribuia para a diminuição da infiltração e transmigração dos 
macrófagos (X Li et al., 2015).  
 Outro aspeto importante do efeito dos HUFA n-3, diz respeito à capacidade em influenciar a 
formação/estabilidade das gotículas lipídicas (LD, do inglês) de armazenamento no AT, um 
processo chave na adipogénese (ver Capítulo 2). Estudos “in vitro”, utilizando linhas celulares de 
adipócitos (3T3-L1), indicaram que a suplementação com 100 µM de EPA, DPA, e DHA diminuía de 
forma significativa a formação de LD, assim como a concentração da SCD(1), comparativamente 
com a adição de ácido esteárico (C18:0) (E Barber et al., 2013). Contudo, estes autores referem 
que este efeito é mais evidente no caso do DHA, e que este AG está associado ao aumento da 
lipólise, e dos níveis proteicos e na expressão do gene da ATGL, e com a diminuição da expressão 
dos genes da PLIN (Perilipina A) e da Cav(1), comparativamente com o EPA e o DPA. 
Por outro lado, nas mesmas linhas celulares, 3T3-L1, de adipócitos, na presença da inibição da 
SCD(1), o tratamento com diferentes AG, afetou de modo diferenciado os marcadores da 
inflamação (JC Ralston et al., 2016), reforçando a importância da atividade/expressão da SCD(1), 
como importante mediador metabólico e inflamatório. Com estes autores a reportarem um 
aumento na expressão dos genes Ccl5 e Mcp-1, e na secreção da IL-6 e da MCP-1, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barber%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24012207
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955286315002478
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comparativamente com os controlos e, de entre os vários AG testados, o efeito pro-inflamatório do 
C18:0 (SA) era particularmente evidente, comparativamente, por exemplo, com o C16:0 (PA), o que 
acresce em importância, se considerarmos que a inibição da SCD(1) nos adipócitos, e em outros 
orgãos/tecidos, como o fígado, é, usualmente acompanhada, do aumento da elongação do PA até 
SA, por acção da ELOVL6. 
 Adicionalmente, os AG têm um efeito pronunciado sobre a concentração das adipocitocinas 
(ver Capítulo 2). Com o EPA/DHA a poderem contribuir para a diminuição dos níveis das citocinas 
pro-inflamatórias, como a IL-6, IL-1, e o TNFa, enquanto que os efeitos sobre outros marcadores da 
inflamação, como a hsCRP, são menos consistentes (M Vrablík et al., 2009). Sendo que, por 
exemplo, em relação à hsCRP, a dose e o tamanho da amostra (vs. poder estatístico), podem ser 
fatores determinantes nas variações observadas sobre este marcador de inflamação em estudos de 
intervenção (M Vrablík et al., 2009). 
O efeito dos AG n-3, e/ou dos compostos derivados, sobre a adiponectina pode ser mediado pela 
interação com os fatores de transcrição, como os PPAR. Estudos em modelos animais, parecem 
suportar o efeito dos HUFA n-3 sobre o aumento da expressão da adiponectina no AT, e nos níveis 
de proteína em circulação, num mecanismo mediado em particular pelo PPARg (S Neschen et al., 
2006 citado por M Krat et al., 2008). As prostaglandinas derivadas do EPA e do AA estão 
igualmente envolvidas na ativação dos PPAR, com o 15-desoxi-Δ12,14-prostaglandina J2, um 
derivado do AA, um conhecido ligando natural para o PPARg (BM Forman et al., 1995 citado por M 
Krat et al., 2008 e W Ahmed et al., 2007), e com o EPA (e os seus derivados) um potente ligando 
natural para o PPARa. Por outro lado, os AG estão envolvidos no transporte e na secreção da 
adiponectina nos adipócitos por mecanismo envolvendo a via clássica (ER-Golgi, via principal) e/ou 
pelos exossomas (via secundária) (V DeClercq et al., 2015); sendo que o efeito do EPA e do DHA 
parece ocorrer essencialmente sobre o aumento da via dos exossomas, realçando outro potencial 
mecanismo, envolvido no aumento da concentração da adiponectina em circulação, pela ação dos 
HUFA n-3, e correlacionando-os, e.g., com as propriedades AH desta adipocitócina (ver Capítulo 2). 
Com os resultados dos estudos “in vitro”, utilizando várias linhas celulares de adipócitos, incluindo 
os 3T3-L1, ou de adipócitos de humanos, a confirmar um aumento na secreção da adiponectina 
por ação do EPA/DHA; mas com resultados inconclusivos em relação ao efeito destes AG sobre a 
expressão, os níveis proteicos, ou a a secreção da leptina, sendo que o efeito dos HUFA n-3 sobre a 
expressão/concentração da leptina parece estar dependente do grau de 
maturação/desenvolvimento celular e/ou das etapas associadas à adipogénese. 
Em um estudo de intervenção, randomizado e controlado, em indivíduos com excesso 
ponderal/obesidade (com um IMC entre os 28 e 33 kg/m2), aparentemente saudáveis, de ambos 
os géneros, o consumo de uma dieta muito rica em PUFA n-3 (3.5 % da energia total), em conjunto 
com uma dieta isocalórica durante 2 semanas, seguido de um período de 12 semanas de dieta “ad 
libitum”, não alterou de forma significativa os níveis de adiponectina em circulação durante o 
período de intervenção com a dieta isocalórica, verificando-se um aumento de ≈10 % nos níveis de 
adiponectina com a dieta “ad libitum”, e correspondente ao período em que os indivíduos 
perderam cerca de 3.5 % do peso corporal (M Krat et al., 2008), mas sem que tivessem ocorrido 
alterações significativas nos níveis de adiponectina de alto peso molecular (adipo-HMW). 

Por outro lado, o efeito anti-obesogénico da suplementação com EPA, estava associado ao 
aumento do consumo de energia, à supressão da lipogénese hepática (e da esteatose), e da 
hiperglicemia e da hiperinsulinemia, em animais alimentados com uma dieta rica em lípidos e H. C. 
(A Sato et al., 2010).  
 
3.2.6. Papel dos ácidos gordos n-3 nas alterações estruturais e na função das biomembranas 
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O envolvimento dos diferentes ácidos gordos (AG), e em particular os PUFA n-3/n-6, na 
estrutura e fisiologia das biomembranas é um aspeto importante, com impacto sobre as 
propriedades bioquímicas destes AG, mesmo tendo em consideração a “capacidade tampão” 
(resiliência) destas estruturas celulares face às variações locais (H Okuyama e K Sakai, 1991). 
Os mamíferos não têm capacidade para biossintetizar os ácidos gordos essenciais das famílias n-6 e 
n-3, pelo que estes devem ser fornecidos pela dieta. Deste modo, o perfil lipídico da dieta é 
fundamental na alteração dos constituintes das biomembranas e, particularmente nas cadeias 
hidrocarbonadas dos PL, o que está, igualmente, relacionado com a especificidade enzimática e/ou 
com a compartimentalização dos PL “in vivo”. Adicionalmente, variações nos genes, e.g., da Fads1 
e da Fads2 estão associados com alterações na composição dos AG, e com a suscetibilidade 
individual á doença e, com os estudos populacionais, a reportarem uma elevada prevalência (≈10 a 
40 %) dos polimorfismos genéticos na Fads1 e na Fads2, com interferência na (bio)conversão dos 
HUFA n-3/n-6, e principalmente sobre os níveis de AA, contribuindo para explicar cerca de 30 % das 
variações neste AG. Contudo, os eritrócitos (RBC, do inglês) são significativamente menos afetados 
(cerca de 1 a 3 %) pela presença destas características genotípicas nas Fads, quando comparadas, 
e.g., com as variações no perfil de AG nos PL séricos, o que reforça a vantagem na utilização das 
RBC, como biomarcadores da ingestão dietética (DM Merino et al., 2010; V Zietemann et al., 2010 
e UN Das, 2010). 
Os ácidos gordos n-3 ao influenciarem a síntese e a estrutura molecular dos PL, podem contribuir 
para alterar a funcionalidade e as propriedades físico-químicas das biomembranas, a longo prazo, 
tal como observado para os rafts lipídicos (ver Capítulo 2). Por outro lado, a razão n-3/n-6, nos PL, 
pela sua importância na produção de mediadores químicos, como os eicosanóides, influência o 
estado fisiológico das membranas (D Bagga et al., 2003).  
Por exemplo, quando o C18:2 n-6 (LA) ou o C18:3 n-3 (aLNA) são ingeridos, na dieta, como única 
fonte de AG, os lípidos presentes nas membranas contêm quantidades significativas de AG em C20 
e C22 das famílias n-6 e n-3, respetivamente. Contudo, o C18:2 n-6, mas não o C18:3 n-3, é 
acumulado nos PL, de forma significativa (H Sprecher, 1991). Por outro lado, é bem conhecido que 
os ácidos gordos das famílias n-6 e n-3, competem pelos mesmos sistemas enzimáticos, na 
biossíntese (e.g., desaturases e elongases) (PA Mayes, 1996), e/ou para a sua (re)esterificação, e 
incorporação na posição, e.g. sn2, dos PL das biomembranas (C-E Høy e G Hølmer, 1991). 
A deficiência em C18:2 n-6 na dieta causa uma diminuição deste ácido gordo e dos seus 
metabolitos (C20:4, C22:4, C22:5) na maior parte dos PL das membranas (PE, PC, PI, PS e 
cardiolipina) com um aumento do C20:3 n-9. Contudo, estas alterações parecem ser mais 
evidentes se o conteúdo da dieta for rico em SFA ou ácidos gordos trans (TFA, do inglês) (S 
Yamaoka, 1990 Citado por G Rocquelin e CL Legar, 1996). Se, pelo contrário, o conteúdo em C18:2 
n-6 na dieta aumentar, o nível de C20:4 n-6 nas biomembranas, atinge rapidamente o seu valor 
máximo, com a concomitante diminuição dos HUFA n-3 nas espécies de PL onde são normalmente 
encontrados (PE, PC, PS e PI) (G Rocquelin e CL Legar, 1996). Ao invés, o aumento da ingestão de 
AG n-3 (e.g., o C18:3 e/ou C20:5, C22:6), dependente da dose, diminui, de forma significativa, o 
C18:2 n-6 e os seus metabolitos (particularmente o C20:4 n-6, AA) nos PL das biomembranas (C-E 
Høy e G Hølmer, 1991), sendo substituídos, não pelo C18:3 n-3 que é pouco incorporado nos PL, 
mas pelos HUFA n-3 (PA Mayes, 1996). 
Estudos prévios, em modelos animais, mostraram que dietas ricas em PUFA n-6 poderiam resultar 
em um aumento 10 a 20 vezes superior do AA em muitos órgãos e tecidos, comparativamente com 
os níveis de EPA/DHA, com excepção do cérebro, em que o rácio AA/DHA mantém-se ≈1:1, o que 
foi recentemente observado em ratos Wistar (PO Rodrigues et al., 2014); sendo que, após 
suplementação com EPA+DHA, os níveis de AA podem apresentar uma diminuição de cerca de 50 
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%, enquanto que o conteúdo do EPA+DHA poderia aumentar entre os 3 e os 25 % (C Westphal et 
al., 2011). Estes autores referem, neste artigo de revisão, que estas alterações na percentagem 
relativa dos PUFA n-3/n-6 era acompanhada pela concomitante modificação, e.g. no perfil dos 
eicosanóides derivados pela ação das CYP, e com os compostos derivados do AA a serem, pelo 
menos em parte, substituidos pelos metabolitos derivados do EPA e do DHA. Por exemplo, a 
ingestão de C18:2 n-6 (LA) e de C18:3 n-3 (aLNA), com valores de 8.1 % e de 1.3 %, em função da 
energia total, respectivamente, para um rácio n-6/n-3 na dieta de 6.5, resultou em um rácio 
AA/EPA nos PL de 21:1.  
Em um estudo de intervenção em indivíduos Japoneses hiperlipidémicos, a suplementação com 
1800 mg/dia de EPA durante 3 meses diminuiu de forma significativa os níveis de C18:2 n-6 e 
C18:3 n-6 em circulação (K Yamakawa et al., 2012). De facto, os HUFA n-3 são melhor incorporados 
nos PL, em substituição dos n-6, do que o C18:3 n-3 (TAB Sanders, 1986 e A Javouhey et al., 1990 
citados por G Rocquelin e CL Legar, 1996), o que justifica a utilização dos HUFA como fonte de n-3 
na dieta. No primeiro caso, a incorporação dos HUFA nos PL é causada por acilação direta. No 
segundo caso, é necessário passar por várias etapas de bioconversão antes da acilação.  
Ao analisar o efeito da manipulação de diferentes rácios de AG n-6/n-3 (de 1:1 até 20:1), utilizando 
aLNA e LA, em animais sobre uma HFD durante 20 semanas, Enos et al., observaram que o 
benefício terapêutico da diminuição do rácio n-6/n-3 era evidente “apenas” quando se comparava 
os rácios 1:1 e 20:1, e com o primeiro a resultar na diminuição do rácio colesterol total/HDL-c, na 
expressão de quimiocinas e na infiltração dos macrófagos no AT, e que estava associado com o 
aumento dos rácios EPA/AA e DHA/AA nos PL do AT, mas sem efeito nos níveis de adiposidade, na 
IR, ou na inflamação no AT, e independentemente do rácio n-6/n-3 (RT Enos et al., 2014). Estes 
autores concluíram que, a utilização do aLNA para a diminuição do rácio n-6/n-3 não era uma 
forma efetiva de atenuar a obesidade e as comorbilidades associadas. 
De realçar que a substituição dos n-6 pelos n-3 parece ser evidente, mesmo quando a dieta é rica 
em C18:2 n-6 (50 % do total dos AG da dieta para um razão n-6/n-3 de 5) (G Rocquelin e CL Legar, 
1996). Contudo, a intensidade do fenómeno de substituição varia de acordo com o órgão em 
questão e com a classe de PL. Para além disso, nem todos os órgãos têm a mesma atividade de 
bioconversão, e como recentemente observado em ratos Wistar suplementados com diferentes 
doses de sardinha em conserva (PO Rodrigues et al., 2014). Sendo que, o EPA é incorporado 
preferencialmente nas plaquetas – e na forma plasmalogénica - nos eritrócitos e no rim (G 
Rocquelin e CL Legar, 1996). Ao invés o DHA é incorporado principalmente na PE do cérebro (K 
Yamakawa et al., 2012), no fígado e no coração. 

Por um lado, eventuais alterações morfológicas e estruturais podem ocorrer, por exemplo, 
nas RBC em função das características clínicas dos sujeitos, como observado, por exemplo, em 
diabéticos tipo 2 (t2DM) pouco controlados, e relacionadas com a presença de inflamação e 
hiperglicemia (E Pretorius et al., 2015) ou em indivíduos com hipercolesterolemia primária (A Vayá 
et al., 2009), o que pode influenciar o seu perfil em AG. Por outro lado, o tratamento com 
inibidores da HMG-CoA redutase, como as estatinas, pode contribuir para alterar o perfil dos AG n-
3 e n-6 em circulação (T Nozue e I Michishita, 2015). Com estes autores, em um muito recente 
estudo, em 46 indivíduos hiperlipidémicos, a reportarem que o uso de rosuvastatina e 
pitavastatina estava associado à diminuição dos níveis de DHA no sangue, mas não do EPA, do AA, 
ou do rácio EPA/AA, ao fim de 12 semanas de tratamento. Em adição, a (hiper)glicemia pode 
contribuir para as alterações patológicas na organização estrutural das (bio)membranas, pelo 
aumento das reações de Maillard, da glicoxidação, e formação de AGEs o que, em parte, aumenta 
as reações mediadas por radicais livres, sobre os constituintes das biomembranas. Por outro lado, 
a glucose pode induzir o desenvolvimento de domínios cristalinos de colesterol nas 
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biomembranas, com o aumento da suscetibilidade dos PUFA à oxidação (RP Mason e RF Jacob, 
2015; RP Mason et al., 2006 e Y Self-Medlin et al., 2009). 
 O DHA, tal como o AA, e ao contrário do EPA, parecem apresentar uma maior resiliência ás 
flutuações na sua concentração nas (bio)membranas. Por outro lado, parece existir especificidade 
de acilação dos AG n-3 vs. n-6 nos diferentes tipos de PL, com o DHA e o ácido araquidónico (AA) 
encontrados principalmente na PE e PC, respetivamente (KR Norum et al., 1989). Contudo, quer o 
DHA quer o AA são encontrados, principalmente, na fração plasmalogénica dos PL (G Rocquelin e 
CL Legar, 1996), podendo funcionar como locais de armazenamento destes AG e, como observado, 
por exemplo, nas plaquetas. 
Em preparações de linhas celulares, as quais foram suplementadas com EPA e DHA, verificou-se 
que ambos eram incorporados nas várias classes de PL, mas com a fração plasmalogene da 
etanolamina a aumentar de forma significativa o seu conteúdo naqueles ácidos gordos (ML Blank 
et al., 1989). Contudo, ao comparar a incorporação dos HUFA n-3 com a do AA, verificou-se que o 
EPA causava, apenas, pequena variação na proporção de AA nos PL, enquanto que na presença de 
DHA, apenas um terço da proporção inicial do AA foi encontrado na fração plasmalogénica da 
etanolamina. Adicionalmente, estudos prévios, referem que é necessário um longo período de 
ingestão/suplementação com AG n-3 para que ocorra efeito sobre, por exemplo, a biossíntese de 
tromboxano A2 (TXA2) e a agregação das plaquetas (E Tremoli et al., 1995). 
 
3.2.7. Ação dos ácidos gordos n-3 na biossíntese e atividade dos eicosanóides/oxilipinas 
Os eicosanóides são compostos com elevada atividade biológica. A sua ação estende-se desde os 
efeitos na agregação das plaquetas e na secrecção hormonal, até à regulação da resposta 
imunológica, e na diferenciação celular. São formados pela oxigenação de vários AG precursores 
(oxilipinas), até prostaglandinas (PG), tromboxanos (TX), leucotrienos (LT), lipoxinas (LX), ou, e.g., 
ácidos hidroxieicosatetraenóicos (HETE) e epoxieicosatrienóicos (EET). Os principais precursores 
dos eicosanóides são o AA (C20:4 n-6) e o EPA (C20:5 n-3). Nos humanos, e nos mamíferos em 
geral, o AA é o precursor mais importante. O AA deriva do C18:2 n-6, após sucessivas 
dessaturações e elongação, ou pode ser ingerido diretamente na dieta (A Konkel e W-h Schunck, 
2011 e GC Shearer e JW. Newman, 2009).  
Na dieta tipo ocidental (WD), particularmente rica em ácidos gordos da família n-6, o AA é o 
principal substrato, quer para as cicloxigenases (COX) quer para as lipoxigenases (LOX). Quando 
estimuladas, muitas células libertam o AA das suas reservas (principalmente PL, mas também dos 
TAG e ésteres de colesterol), e igualmente dos constituintes lipídicos das lipoproteínas. Contudo, 
apesar dos PL serem a principal fonte de AA, no rim e no tecido adiposo (AT) os TAG são uma 
fonte, igualmente importante, deste AG (MJ Carmena, 1991). O AA livre pode exercer ação direta, 
como segundo mensageiro (ML Blank et al., 1989), ou como substrato para determinadas enzimas 
(e.g., COX e as LOX) que o convertem em vários compostos, tais como o TXA2 e o leucotrieno B4 
(LTB4). Níveis elevados de LTB4, associado a um estado inflamatório crónico de baixa intensidade, 
como observado na obesidade, e libertados, e.g. do AT, podem via recetores do LTB4 (LTB4R), 
induzir a ativação dos macrófagos. 
Como a formação de eicosanóides derivados dos AG n-6 e n-3 é catalisada pelas mesmas enzimas 
(E Granström, 1987), será de esperar que alterações na concentração destes AG possam influenciar 
a síntese destes compostos bioativos nas diferentes células e tecidos, reforçando a importância do 
rácio n-3/n-6 da dieta. Os HUFA n-3 competem com os PUFA n-6 (principalmente o LA e o AA) de 
várias formas. Por um lado, competem com o LA/AA para a esterificação da posição sn2 nos PL; por 
outro lado, inibem a formação de eicosanóides derivados do AA (GA Filzgerald et al., 1989 e PC 
Weber, 1989) e, formam eicosanóides, principalmente a partir do EPA, com diferente atividade 
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biológica (E Granström, 1990). 
Estudos prévios, indicam que o EPA e o DHA inibem a COX em preparações celulares. Outros 
autores sugerem que o EPA/DHA são substratos pobres, quer para a COX, quer para a LOX, pelo 
que a sua atuação é feita principalmente pela inibição na formação de metabolitos derivados do 
AA, sendo que os metabolitos derivados do EPA, TXA3 e LTB5, carecem de efeitos biológicos 
significativos (P Needleman et al., 1979; AJ Corey et al., 1983 e Granström, 1990 citados por P 
Bispo, 1998 e C Westphal et al., 2011) (Figura 3.3). 
Adicionalmente, a produção de prostanóides, derivados do EPA, por ação da COX1 e da COX2, 
parece ser apenas cerca de 10 e 30 % da obtida a partir do AA, respetivamente (C Westphal et al., 
2011). O EPA e o DHA são utilizados, por mecanismos transcelulares envolvendo as LOX, como 
substratos para a produção de compostos com elevada atividade anti-inflamatória, e de resolução 
da inflamação, como as resolvinas (Rv), as protectinas, e as maresinas e, com a Rv E1, derivada do 
EPA (Figura 3.3), com capacidade de diminuir a lesão causada pela isquemia/reperfusão em 
cardiomiócitos de modelos animais (C Westphal et al., 2011). Curiosamente, o envolvimento dos 
“ATP-binding cassette transportes” (ABC), e.g., no transporte (intra-extracelular) dos prostanóides 
da séria-3 (derivados do EPA), como sejam a PGE3, PGF3a ou o TXB3, foi recentemente proposto 
(N Tanaka et al., 2014). 
 Esta ação do EPA/DHA, ao inibir os metabólitos do AA e/ou sintetizando 
eicosanóides/docosanóides com ação biológica diferente, abre uma via terapêutica promissora, 
quer em lesões tromboembólicas quer na aterosclerose – pela capacidade de diminuir a 
hipertensão arterial (HTA) (E Granström, 1990), de alterar o balanço PGI2/3/TXA2; e a resposta 
imuno-inflamatória, com influência sobre os níveis de TNFa, IL-1, e/ou de LTB4 (G Wolfram, 1990 e 
KR Norum et al., 1989). 
Adicionalmente, a suplementação com DHA pode estar relacionada com o aumento da 
funcionalidade, cardíaca e endotelial, como a melhoria da função mitocondrial, a diminuição da 
produção e/ou da ação da endotelina-1 (ver Capítulo 2), ou a capacidade de inibir a atividade das 
caspases, em cardiomiócitos (G Sanjoy e B Rodrigues, 2006), e relacionadas com a obesidade e 
comorbilidades associadas. 
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Neuroprotectina D1 Resolvinas D1 e D2 

DHA (C22:6 n-3) 

Resolvina 
EE1 

Prostaglandina E3 Leucotrieno B5 

EPA (C20:5 n-3) 

 
 
Figura 3.3. alguns dos eicosanóides/oxilipinas derivados do EPA/DHA. Por exemplo, a PGE3 é um 
vasodilatador, um agregador das plaquetas, e apresenta atividade pro-inflamatória, contudo, muito 
menos potente que a PGE2; o LTB5 apresenta, igualmente, atividade pro-inflamatória, mas muito 
menos potente que o LTB4. A Resolvina (E1) é uma molécula com atividade anti-inflamatória, com 
capacidade para suprimir a produção de IL-6 e TNFa, contribuindo ativamente para a resolução da 
inflamação; algumas das moléculas derivadas do DHA, com atividade anti-inflamatória, como a 
Neuroprotectina D1 (NPD1), que protege as células neuronais da apoptose induzida pelo TNFa, e 
as Resolvinas D1 e D2, que contribuem ativamente para a resolução da inflamação. (Adaptado de 
UN Das, 2007). 
 
 
 Em adição, as oxilipinas derivadas dos PUFA, por ação das enzimas da superfamília do 
citocromo P450 (CYP450, do inglês), com atividade de hidroxilação (hidroxilases) ou epoxidação 
(epoxigenases), podem estar relacionadas com as alterações cardíacas, morfológicas e funcionais 
(ver Capítulo 2), e associadas com a formação de compostos derivados dos PUFA n-6, como o AA 
(ácidos epoxieicosatrienóicos, EET vs. ácidos hidroxieicosatetraenóicos, HETE); e com os 
compostos derivados dos HUFA n-3 (HEPE, ácidos hidroxieicosapentaenóicos e EEQ, ácidos 
epoxieicosatetraenóicos do EPA; e HdoHE, ácidos hidroxidocosahexaenóicos e EDP, ácidos 
epoxieicosapentaenóicos a partir do DHA), por ação das CYP, a mostrarem um efeito biológico 
positivo, e.g. sobre a função cardíaca, a (H)TA, ou na resolução da inflamação. 
Por um lado, de entre as hidroxilases humanas, a CYP4A11 parece apresentar maior atividade para 
o EPA, enquanto que a CYP4F2 prefere o DHA e o AA, em detrimento do EPA; sendo que a CYP2J2, 
a maior epoxigenase cardíaca humana, mostra igualmente uma preferência para o EPA como 
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substrato, apesar da maior parte das epoxigenases e hidroxilases, apresentarem uma velocidade 
de metabolização do EPA comparável à do AA (C Westphal et al., 2011). 
Por outro lado, a utilização relativa do AA, do EPA, e do DHA, como substratos para a síntese dos 
CYP-eicosanóides, é diretamente proporcional à sua disponibilidade, sendo que a modificação do 
perfil de AG da dieta, tem um efeito significativo sobre o perfil destes eicosanóides/oxilipinas em 
vários órgãos e tecidos (C Westphal et al., 2011). O padrão dietético, e em particular a ingestão de 
uma dieta rica em lípidos, pode contribuir para alterar o balanço entre os EET/HETE, em 
detrimento dos primeiros (KN Theken, 2011), mas com os inibidores do sistema renina-
angiotensina (RAS, do inglês) a estarem associados à diminuição dos níveis de HETE (20-HETE) em 
indivíduos com CAD (KN Theken et al., 2012). Estes autores reportam ainda que a obesidade está 
associada com a diminuição dos níveis plasmáticos de EET. De facto, o excesso ponderal/obesidade 
pode estar envolvido na diminuição da concentração dos EET, pelo aumento da indução da sHE 
(“soluble epoxide hydrolase”), e mediado, e.g., pelo aumento da Ang II (A Konkel e W-h Schunck, 
2011). A análise lipidómica ao SAT revelou a presença de vários mediadores de inflamação, 
incluindo as Rv D1 e D2 (Figura 3.3), a protectina (PD) 1, a LxA4, o 18-HEPE, ou a PGE2, o LTB4, o 5-
, o 12- e o 15-HETE (J Clária et al., 2013), e com os indivíduos com doença vascular periférica, a 
exibir um déficite significativo, e.g., nos níveis de PD1, e com estes autores a observarem 
diferenças na concentração dos mediadores de inflamação em função da localização do AT, e nos 
níveis de PGE2 em função da variação do IMC.  
Contudo, ao contrário dos prostanóides e dos leucotrienos, que apresentam tempos de semi-vida 
curtos, os eicosanóides derivados das CYP podem ser (re)esterificados nos PL das biomembranas 
(principalmente em posição sn2), criando um “pool” de epoxi- e hidroxi-derivados dos AG n-3/n-6, 
acessíveis à PLA2, e associados a várias vias de sinalização ativadas por hormonas, fatores de 
crescimento, e/ou pela hipoxia (C Westphal et al., 2011 e A Konkel e W-h Schunck, 2011). Os CYP-
eicosanóides apresentam importantes funções de regulação renal, cardíaca, e vascular, ou ainda 
no trato digestivo, e no fígado. Os EET estão usualmente envolvidos nos mecanismos de 
vasodilatação, por exemplo, pelo aumento da ativação da eNOS, apresentando atividade anti-
hipertensiva, e propriedades anti-inflamatórias, pela capacidade em inibir a via do NF-кB e.g., nas 
EC e em cardiomiócitos. Ao invés, os HETE estão usualmente relacionados com os processos 
bioquímicos pro-hipertensivos e pro-inflamatórios, e com, por exemplo, o 20-HETE, a promover a 
vasoconstrição, pela inibição dos canais BK (canais de potássio ativados pelo cálcio), mas com os 
efeitos pro- ou anti-hipertensivos, a depender dos locais de biossíntese (C Westphal et al., 2011 e 
A Konkel e W-h Schunck, 2011). Adicionalmente, à semelhança dos eicosanóides derivados das vias 
das COX e das LOX, também os eicosanóides derivados das CYP podem exercer os seus efeitos por 
via dos GPCR (A Konkel e W-h Schunck, 2011). Um estudo epidemiológico em ≈9750 homens, com 
idades entre os 50 e os 59 anos, estratificados em função do consumo de peixe, a SBP e a DBP 
estavam diminuídas, nos indivíduos que consumiam mais peixe comparativamente com os que 
consumiam menos peixe (menos de uma vez por semana). De igual modo, a HR diminuía em 
função do aumento do consumo de peixe, mantendo-se significativa após ajuste, e.g., para a 
idade, atividade física, os hábitos tabágicos, o consumo de álcool, ou o IMC. 
Por outro lado, a capacidade de modular a biossíntese de eicosanóides é um mecanismo central na 
regulação da resposta (imuno)inflamatória “in vivo”, com os HUFA n-3 envolvidos na produção de 
moléculas bioativas com efeitos sobre a permeabilidade vascular, a vasodilatação, ou com 
propriedades anti-inflamatórias. O que confere aos HUFA n-3, em doses dietéticas e/ou 
farmacológicas, um efeito benéfico sobre as comorbilidades associadas ao excesso 
ponderal/obesidade, e em particular na etiopatologia da aterosclerose (UN Das, 2000 e F Thies et 
al., 2003). O consumo de HUFA n-3, dependendo da dose e do tempo, pode contribuir para a 
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substituição do AA nas biomembranas, tais como as células do SI, associadas à resposta imuno-
inflamatória e, deste modo, contribuir para diminuir a resposta inflamatória e a produção de 
citocinas pro-inflamatórias, e/ou aumentar a formação de Rv (Figura 3.3) com ação AH e anti-
inflamatória (PC Calder, 2006), mecanismos envolvidos na resolução da inflamação. 
O consumo de ≈11 mg/kg/dia de HUFA n-3, na forma de ésteres etílicos (EE), contendo 465 mg EPA 
+ 365 mg de DHA, e um total de 900 mg de AG n-3/1000 mg), durante 4 semanas, levou ao 
aumento dos HUFA n-3, e à diminuição dos n-6, no plasma, nas RBC, e nas plaquetas. Contudo, 
apesar do aumento verificado na concentração plasmática das oxilipinas derivadas dos HUFA n-3, 
as oxilipinas derivadas dos AG n-6 não apresentavam alterações significativas (AH Keenan et al., 
2012). Por outro lado, estes autores referem que os níveis de HUFA n-3 na “baseline” parecem ter 
influência na incorporação do EPA/DHA nas RBC (expresso, por exemplo, pelo O3I), e que para 
manter um O3I de 8% (cardioprotetor) (WS Harris e C Schacky, 2004 e WS Harris, 2008) seria 
aconselhado manter uma ingestão de ≈7 mg/kg/dia de HUFA n-3, na forma de EE, para um peso de 
70 kg (AH Keenan et al., 2012). No muito recente ensaio clínico OMEGA-PAD I, a lipoxina A4, 
derivada do AA, encontrava-se significativamente diminuída no grupo suplementado, durante um 
mês, com doses elevadas de óleo de peixe rico em HUFA n-3 (4.4 g/dia) e, ao contrário das 
oxilipinas derivadas do metabolismo do AA por ação das CYP como, por exemplo, o ácido 5-
hidroxieicosatetraénoico (5-HETE), o 12-HETE, o 15-HETE, o 19-HETE, e o 20-HETE, assim como os 
prostanóides da série-2 (PGE2, a PGD2, e a PGF2), que não se encontravam significativa alterados, 
comparativamente com o grupo controlo (SM Grenon et al., 2015). 
Adicionalmente, poder-se-ia esperar que a substituição do AA, e.g. pelo EPA, nas biomembranas, 
estaria associado a uma diminuição na produção de prostaciclina (PGI2). Contudo, tal não se 
verifica, e há estudos que observaram mesmo um aumento na produção de PGI2 (De Caterina et 
al., 1990). Por outro lado, o aumento do EPA favorece a produção de PGI3, com uma ação 
vasodilatadora idêntica à da PGI2 (P Needleman et al., 1979). 
Outros autores sugerem que, o AA e o EPA, são rapidamente libertos por ação da fosfolipase A2 
(PLA2), enquanto que o DHA é liberto de forma lenta e limitada (RI Sperling, 1991), pelo que a 
ação do DHA - sobre o AA – seria feita, pelo menos em parte, por mecanismos diferentes dos do 
EPA. Contudo, o DHA, tal como observado para o EPA, parece não modificar a produção de PGI2. 
Curiosamente, estudos “in vitro”, utilizando macrófagos de animais e de humanos, permitiram 
observar que o DHA, contribuía para o aumento da PLA2c, via GPCR, e da COX2, com aumento da 
libertação da PGE2 (Y Liu et al., 2014). 
Em condições fisiológicas normais, um correto balanço entre os mediadores (pro- e anti-
)inflamatórios é usualmente encontrado e, mesmo em situações em que ocorre um aumento 
agudo dos mediadores pro-inflamatórios, a resolução da inflamação, onde os HUFA n-3 participam 
ativamente, é uma resposta quase imediata. A imunomodelação da inflamação aumenta em 
importância na presença, por exemplo, de doenças inflamatórias do intestino, doenças autoimunes 
ou oncológicas (RS Chapkin et al., 2007 e RS Liblau et al., 1995), assim como nas comorbilidades 
associadas ao excesso ponderal/obesidade, como as alterações cardiometabólicas e a t2DM. De 
facto, como referido no Capítulo anterior (ver Capítulo 2), a ativação das células T CD4+, 
importante nos mecanismos fisio(pato)lógicos da obesidade, está associada, com a amplificação da 
resposta imune, e com a polarização dos subtipos Th1 e Th2, em função de diferentes estímulos 
sobre as células do SI. As células Th1 favorecem a libertação de citocinas essencialmente pro-
inflamatórias, como o IFNg, a IL-2, e o TNFa; enquanto que as células Th2 estão associadas à 
secreção de citocinas anti-inflamatórias, como sejam a IL-4 e a IL-10. As células T podem 
igualmente diferenciar-se no subtipo Th3, envolvido na produção de TGF-β, e com um papel 
importante nos mecanismos relacionados com a imunotolerância aos Ag (RS Chapkin et al., 2007; 
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AK Abbas et al., 1996 e MF Neurath et al., 2002). 
Os componentes da dieta, como os PUFA n-3, podem modular a polarização das células T por 
diferentes mecanismos e, como observado em estudos em animais e humanos, com o EPA/DHA 
com capacidade de: 1) reduzir a polarização Th1 (RS Chapkin et al., 2007) e contribuir para um 
correto balanço entre as células Th1/Th2 (P Zhang et al., 2005); 2) diminuir a produção de IL-1, IL-2, 
IFNg, e TNFa (RS Chapkin et al., 2007 e P Zhang et al., 2005); 3) contribuir para um perfil de 
eicosanóides mais favorável (e.g., cardioprotetor); 4) o EPA/DHA, ou os seus compostos derivados, 
podem inibir um conjunto de fatores de transcrição, envolvidos na cascata imuno-inflamatória, 
como o NF-кB; e 5) contribuir para o aumento eventual na produção de TGF-β (S Krauss-
Etschmann et al., 2008). Contudo, apesar das propriedades atribuídas aos HUFA n-3 (e/ou 
compostos derivados), alguns dos efeitos positivos descritos para esta família de AG devem ter em 
consideração o rácio n-3/n-6 como, por exemplo, aquele que é fornecido pela dieta. 
Outro aspeto importante relacionado com o efeito dos HUFA n-3 e o rácio n-3/n-6, nas diferentes 
células e tecidos, refere-se à capacidade de influenciar as propriedades físico-químicas (e.g., a 
fluidez ou a permeabilidade), e as funções biológicas, das (bio)membranas (AP Simopoulos, 2002 e 
G Schmitz e J Ecker, 2008). Por outro lado, a capacidade de imunomodelação dos HUFA n-3 pode 
ser explicada, pelo menos em parte, pela capacidade de alterar a organização conformacional das 
biomembranas, como os rafts lipídicos, com efeito sobre as vias de transdução de sinal (SR Shaikh 
e M Edidin, 2006 e KC Switzer et al., 2004) (ver Capítulo 2). O EPA/DHA podem alterar a 
organização dos microdomínos membranares e as vias de sinalização, por exemplo, nas células T 
CD4+, com efeitos sobre a produção de citocinas pro-inflamatórias, como a IL-2 (Y-Y Fan et al., 
2004 e M Zeyda et al., 2003) (Figura 3.4). Por outro lado, a ativação da caspase 8, via recetores do 
TNFa (TNFR I/II) e/ou Fas, está associada com a indução da apoptose celular, e relacionada com as 
propriedades das biomembranas e, em particular dos rafts lipídicos (KC Switzer et al., 2004) (ver 
Capítulo 2). 
 
 

 
Figura 3.4. A capacidade de imunomodelação dos PUFA n-3 pode ser explicada, pelo menos em 
parte, pela capacidade de alterar a organização conformacional das biomembranas, incluindo os 
rafts lipidicos, com efeito sobre as vias de transdução de sinal. Os PUFA n-3, e em particular o 
EPA/DHA, podem alterar o recrutamento, a formação de complexos, e a activação, das moléculas 
envolvidas na cascata de sinalização nas células T CD4+, na sinapse imunológica e, e.g., após 
ligação com as células apresentadoras do Ag (APC). A formação de DAG pode, por exemplo, 
contribuir para a ativação da proteína cinase C Θ (PKCΘ) a qual, por sua vez, pode estimular a via 

Célula T

    P K C θE PA/DHA
via do NF -кB

rafts  
lipídic os

F ig ura 3.3.3.  A capacidade de imunomodelação dos  P UFA  n-3 pode ser 
explicada, pelo menos  em parte, pela capacidade de alterar a organização 
conformacional das  biomembranas , como os  rafts  lipídicos , com efeito sobre 
as  vias  de trans dução de s inal. O s  P UFA  n-3, e em partícular o E PA/DHA , 
podem alterar o recrutamento, a formação dos  complexos , e a activação, das  
moléculas  envolvidas  na cascata de s inalização nas  células  T  C D4+ , na 
s inapse imunológica e, e.g., após  ligação com as  células  apresentadoras  do 
Ag  (AP C ). 
A formação de DAG , por exemplo, pode contribuir para a activação da 
proteína cinase C  θ (P K C θ)  a qual, por sua vez , pode estimular a via do NF -
кB , promovendo a expres são de citócinas  pro-inflamatórias  (ver C apítulo 2). 
O s  P UFA  n-3, podem inibir a activação do factor de transcrição NF -кB  via 
supressão da P K C θ  e/ou da via das  MAP K  (227. F an, Y-Y., L y, L . H., 
B arhoumi, R ., Mc Murray, D. N. & C hapkin, R . S . (2004). Dietary 
doc os ahexaenoic  ac id s uppres s es  T  c ell protein kinas e C  theta lipid raft 
rec ruitment and IL -2 produc tion. J ournal Immunol, 173, 6151-60 +  228. 
Z eyda, M., Watc haus t, W. & S tulnig , T. M. (2003). S uppres s ion on T  c ell 
s ig nalling  by polyuns aturated fatty ac ids : s elec tivity in inhibition of 
mitog en-ac tivated protein K inas e and nuc lear fac tor ac tivation. J ournal 
Immunol, 170, 6033-39). 
(A daptado de S orc i-T homas , M. G ., et al., (2012). J . L ipid R es , 53: 1890-1909 )
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do NF-kB, promovendo a expressão de citocinas pro-inflamatórias. Os PUFA n-3 podem inibir a 
ativação do factor de transcrição NF-κB via supressão da PKCΘ e/ou da via das MAPK (Adaptado de 
Y-Y Fan, et al., 2004 e MG Sorci-Thomas et al., 2012).  
 
 
As propriedades das biomembranas e, em particular a composição dos rafts lipídicos, está bem 
evidente na ação fisiológica do TGF-β, e no eventual efeito, direto e/ou indireto, dos HUFA n-3. Por 
um lado, a via de sinalização do TGF-β é ativada em situações em que ocorre depleção do 
colesterol dos microdomínios membranares (ver Capítulo 2), e ao contrário do que acontece, e.g., 
com a maioria dos recetores tirosina cinase, que necessitam da integridade dos rafts lipídicos para 
a sua ativação. Por outro lado, apesar da ativação da via de sinalização do TGF-β favorecer a 
indução de mecanismos anti-ateroscleróticos, inibindo o crescimento das SMC (“smooth muscle 
cells”, do inglês) e/ou a expressão das moléculas de adesão, como a E-selectina, a presença, e 
principalmente o aumento do colesterol nos microdominios raft/”caveolae” mediada, e.g., pelo 
aumento das LDL ou oxLDL (ver Capítulo 2), promove a degradação dos recetores, e inibe a via, do 
TGF-β (S Lemaire-Ewing et al., 2012).  
 
 
3.2.8. Recomendações dietéticas para os PUFA n-3 e n-6 
Valores entre os 500 e os 1000 mg de EPA+DHA/dia são usualmente recomendados para a 
prevenção primária e secundária das CVD, respetivamente (M Vrablík et al., 2009). 
A OMS recomendou para a prevenção da CHD e da trombose isquémica, que os PUFA totais da 
dieta representem entre 5 a 10 % da energia total, sendo 5 a 8 % de PUFA n-6 e 1-2 % de PUFA n-3, 
assim como o consumo de 1-2 refeições de peixe gordo por semana, representando cerca de 400 a 
1000 mg de EPA+DHA/dia (WHO/FAO, 2003). O ISSFAL (International Society for the Study of Fatty 
Acids and Lipids) recomendou para a manutenção da saúde cardiovascular que o LA represente 2 
% da energia total, o aLNA 0.7 %, e 0.5 g de EPA+DHA/dia (ISSFAL, 2004). A AHA (American Heart 
Association), em 2006, recomendou o consumo de 2 porções de peixe gordo (85 g) por semana, 
cerca de 400-500 mg de EPA+DHA por dia; e para a prevenção secundária 1 g de EPA+DHA/dia (AH 
Lichtenstein, et al., 2006 e PM Kris-Etherthon et al., 2002). As recomendações para o EPA+DHA na 
Europa, com base na prevenção primária do risco CV, são de 250 a 500 mg/dia (PM Kris-Etherthon 
et al., 2002). 
 A ingestão de mais de 3 g de PUFA n-3/dia pode ser responsável por transtornos 
gastrointestinais (J Conquer e B Holub, 1996). A suplementação com doses muito elevadas de PUFA 
n-3 (> 7 g/dia) pode ocasionar hemorragias, principalmente quando os níveis de PUFA n-6 na dieta 
são baixos, diminuição da resposta imune, aumento do colesterol (principalmente em indivíduos 
com hipercolesterolemia familiar) ou ainda, o aumento do stress oxidativo em dietas pobres em 
vitamina E (L Hooper et al., 2006 e HH Schmitz et al., 1991 citados por Bandarra et al., 2012). Em 
adição, o aumento da glicemia, pelo aumento, e.g., dos substratos neoglucogénicos, foi observado 
em alguns indivíduos suplementados com AG n-3 (I Puhakainen, et al., 1995). 
Contudo, estudos utilizando doses elevadas de EPA/DHA (média ≈2.5 a 3 g/dia) em conjunto com 
inibidores da agregação das plaquetas, como a aspirina (média 161 mg/dia) e clopidogrel (média 
de 75 mg/dia), não aumentaram o risco de hemorragia, comparado com a associação da aspirina + 
clopidogrel (T Nakase et al., 2015). A EFSA (European Food Safety Agency), concluiu que doses 
diárias de EPA+DHA na ordem dos 4 a 5 g/dias são seguras, com base na evidência científica 
disponível à data (EFSA, 2012). 
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Capítulo 4: Objetivos 
 
A dieta tem um papel importante na etiologia/etiopatologia, na prevenção, e no tratamento clínico 
do excesso ponderal/obesidade, e das comorbilidades cardiometabólicas (Capítulos 1 a 3). Estudos 
epidemiológicos, de intervenção, e ensaios clínicos randomizados e controlados, observaram que a 
incidência de doenças cardiovasculares (CVD), era muito baixa em populações com elevado 
consumo de peixe, principalmente peixe gordo, fonte natural em quantidade e qualidade de ácidos 
gordos n-3. Os PUFA n-3 com interesse particular no que respeita à proteção cardiovascular são o 
EPA (ácido eicosapentaenóico, C20:5 n-3) e o DHA (ácido docodahexaenóico, C22:6 n-3). “A dieta 
ocidental típica” fornece entre 100 a 200 mg de EPA+DHA por dia, e com um rácio n-6/n-3 que 
pode atingir valores próximos dos 16:1, e com as recomendações, para a prevenção primária e 
secundária das CVD, a sugerirem doses de ≈0.5 e 1.0 g/dia, respetivamente (Capítulo 3). 
 
O presente estudo pretende analisar (objectivo principal), de que forma a suplementação com 
peixe gordo, na forma de sardinhas em conserva, 2x por semana, incluída na dieta habitual, 
correspondente a um total de HUFA n-3 de ≈480 mg/dia, para um rácio EPA/DHA de ≈2:1, e um 
rácio n-3/n-6 de cerca de 1:1, durante 3 meses, pode contribuir para um perfil metabólico e 
inflamatório mais cardioprotetor, incluindo a variação no perfil em ácidos gordos e, em particular o 
O3I (EPA+DHA, % relativa) nos eritrócitos (RBC), em um conjunto de indivíduos com diferentes 
padrões de consumo, níveis de adiposidade e comorbilidades associadas; e de que forma as 
variações nos biomarcadores (e.g., inflamatórios, de sensibilidade insulínica, e atero-
trombogénicos) podem ser obtidas em função da alteração nos níveis de adiposidade, expressa 
pelo IMC e o perímetro abdominal, quer na “baseline” (estudo observacional/transversal), quer ao 
longo do tempo (estudo de intervenção e pós-intervenção). 
 
A biodisponibilidade/biodistribuição, e o metabolismo, dos ácidos gordos da dieta, nos diferentes 
compartimentos dos órgãos, tecidos ou células do organismo humano, como o Índice Ómega-3 
(O3I), e a estimativa da atividade da SCD(1) e da ELOVL6 nas RBC, e a sua capacidade para 
influenciar o perfil cardiometabólico depende, não só da dose e do rácio n-6/n-3 na dieta, como da 
duração da intervenção. Como se podem correlacionar estas variáveis, em função da adiposidade, 
com o perfil lipídico e lipo(apo)proteíco, a sensibilidade insulínica, os níveis de adipocitocinas, os 
biomarcadores inflamatórios, e atero-trombogénicos, é outro dos objetivos do presente estudo 
(objectivo secundário).   
 
O presente estudo pretende, igualmente, caracterizar as variações, a dinâmica, e a intercorrelação 
entre os diferentes biomarcadores, ao longo do tempo de intervenção, e de pós-intervenção, 
apresentando-se como importantes em função da análise e interpretação mecanicista; e contribuir 
para um maior e melhor conhecimento acerca da ação bioquímica dos AG n-3, e em particular dos 
HUFA n-3, no contexto das comorbilidades cardiometabólicas associadas à obesidade (objectivo 
secundário), consubstanciado, por exemplo, em modelos teóricos. 

Para a persecução dos objetivos, indivíduos adultos, de ambos os géneros, foram convidados a 
participar no presente estudo de investigação. Informação acerca do estilo de vida, hábitos 
alimentares, dados antropométricos parâmetros bioquímicos em jejum [glucose, lípidos, 
apoproteínas e lipoproteínas, hsCRP, Lp(a), subfrações moleculares das LDL e HDL, hs-insulina, LDL 
oxidadas (oxLDL), adipocitocinas (TNFa, IL-6, leptina, adiponectina), e a concentração da lipase 
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endotelial], o perfil em ácidos gordos nas RBC, a tensão arterial sistólica (SBP) e diastólica (DBP), 
frequência cardíaca (HR, do inglês), história clínica (pessoal e familiar), foram obtidos, reportados, 
ou determinados de cada individuo em intervalos de tempo pré-definidos, na “baseline”(BL)/T0, e 
às 4/T1 e 12/T3 semanas (período de intervenção). Um pequeno grupo de participantes foi 
escolhido de modo (parcialmente) aleatório para uma visita aos >6 meses (≈6.5 meses); sendo 
definido como principal “end-point” a alteração nos níveis de TAG e/ou do LDL-c/HDL-c, e como 
“end-points” secundários a) alterações nas subfrações moleculares das lipoproteínas (LDL e HDL) 
e/ou nos “surrogate markers” do tamanho das partículas de LDL/HDL, como sejam os rácios LDL-
c/ApoB e HDL-c/ApoA1, ou ainda b) nos biomarcadores de inflamação e de sensibilidade insulínica. 
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Capítulo 5: Material & métodos e amostra populacional 
 

5.1. Metodologia e delineamento experimental 

Tipo de estudo: “single”-blind (PI); “single”-Lab; observacional/transversal e de intervenção. 

Estudo de intervenção/pós-intervenção decorreu durante ≈26 semanas (incluindo o “washout”) 
(Figura 5.1.). 

 
 

Figura 5.1. Resumo do delineamento experimental proposto. Estudo transversal/observacional e 
de intervenção com “washout”. 

 

5.1.1. Delineamento experimental 
Indivíduos adultos, com idade ≥18 anos, de ambos os sexos, foram convidados a participar no 
presente estudo de investigação. O protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética, da 
Faculdade de Ciências Médias (FCM), da Universidade Nova de Lisboa (UNL), e de acordo com as 
recomendações da Declaração de Helsínquia. Informação acerca do estilo de vida, hábitos 
alimentares (com base no inquérito de frequência alimentar (FFQ, do inglês), validado para a 
população Portuguesa), dados antropométricos (perímetro cintura (cm), peso corporal (kg) e altura 
(m)), bioquímica em jejum >10 h [glucose, lípidos, apoproteínas e lipoproteínas, hsCRP, Lp(a), 
subfrações moleculares das LDL e HDL, hs-insulina, LDL oxidadas (oxLDL), adipocitocinas (TNFa, IL-
6, leptina, adiponectina), e a concentração da lipase endotelial]; tensão arterial sistólica (SBP) e 
distólica (DBP), frequência cardíaca (HR, do inglês), história clínica (pessoal e familiar), e o perfil em 
ácidos gordos nas biomembranas dos eritrócitos (RBC), foram obtidos, reportados, ou 
determinados de cada indivíduo em intervalos de tempo pré-definidos, na “baseline”(BL/T0), e às 
4(T1) e 12(T3) semanas (período de intervenção). Um pequeno grupo de participantes foi 
escolhido de modo parcialmente aleatório [procurando manter a proporção em relação ao total da 
amostra populacional, e.g., entre géneros, a média/mediana das idades, o IMC, ou a 
representatividade das comorbilidades da obesidade e, em particular, entre os indivíduos com 
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t2DM] para uma visita aos >6 meses (≈6.5 meses) (Figura 5.1). O que representou ≈3.5 meses de 
“wash-out” (WO, período pós-intervenção) e, fundamentalmente para evitar eventual efeito 
“carryover” em relação aos HUFA n-3 nas biomembranas (HE Theobald et al., 2007 e SS Gidding, et 
al.; 2014), por efeito da suplementação. O uso de medicamentos foi reportado (“self-reported”) 
pelos voluntários na BL/T0, com exceção dos indivíduos recrutados nos hospitais/clínica, pela 
comunidade médica, assim como as alterações ao longo dos períodos de intervenção e pós-
intervenção. 
As visitas na BL/T0, T3 e WO, tiveram uma duração aproximada de 1 a 1.5 h, enquanto que a visita 
às 4 semanas (T1) decorreu em ≈30-40 min. O estudo (que inclui o recrutamento, a seleção, e a 
determinação dos parâmetros, e.g., clínicos/bioquímicos) teve inicio em Abril/Maio de 2010 e 
terminou em Março/Abril de 2012. Os voluntários não foram pagos pela sua participação no 
presente projeto de investigação, e as sardinhas em conserva, em intervalos de tempo pré-
definidos (BL/T0 e T1, Figura 5.1), disponibilizadas aos próprios. 
 
Recrutamento/Selecção 
Os voluntários foram recrutados após contactos, iniciados em 2009, junto da comunidade médica 
residente nos hospitais públicos, e em particular sobre a(s) consulta(s) externa(s), incluindo, e.g., 
os Hospitais Egas Moniz, Pulido Valente, ou Santa Marta, e ainda uma clínica privada, da região da 
Grande Lisboa; em conjunto com anúncio em revista, e contactos/convites verbais nos Campus 
Universitários da UNL (Lisboa) e da ESTM-IPL (Peniche). Em cada hospital, a revisão dos registos 
clínicos dos voluntários (e.g., presença de comorbilidades e diagnóstico, ou o uso de terapêutica 
farmacológica) foram da responsabilidade, e obtidos, pelo médico, que desconhecia (“blinded”) os 
outros dados clínicos, bioquímicos e nutricionais, obtidos no Departamento de Bioquímica da FCM-
UNL. 
 
Fatores de inclusão e de exclusão 
Indivíduos adultos, com idades ≥18 anos, de ambos os géneros, normoponderais, com excesso 
ponderal e obesos, preferencialmente sem variações significativas de peso corporal (>5 %) nos 
últimos 3 meses e/ou sem alterações da dieta, não institucionalizados (“free-living”), e com 
capacidade para entender os objetivos do estudo. 
Fatores de exclusão: mulheres grávidas ou a amamentar; presença de doença oncológica e/ou em 
tratamento para (nos últimos 6 meses); indivíduos com doenças metabólicas/(auto)imunes não 
tratados/controlados; outros estados fisio(pato)lógicos que possam interferir com os objetivos e 
delineamento do estudo de intervenção, e.g., alergia ao pescado, ou patologias do foro 
mental/psiquiátrico (com diagnóstico médico). 

Na visita da “baseline, BL”/T0, após confirmação da elegibilidade (com recurso à história e 
aos registos clínicos e, em alguns casos, pela análise dos testes “standard” 
hematológicos/bioquímicos prévios), do voluntário entender e concordar, com os objetivos gerais, 
e com a sua participação no estudo, e após assinar o consentimento informado, foi-lhe entregue o 
primeiro conjunto de latas de sardinha em conserva para um período de 4 semanas, o que 
correspondeu a 8 latas de sardinha (2x/semana). Aos voluntários foi solicitado que mantivessem o 
seu estilo de vida habitual, como a atividade física e, em particular a dieta, em adição com a 
ingestão suplementar das duas latas de sardinha em conserva por semana, ao longo de 3 meses. A 
forma de incorporação, das latas de sardinha em conserva na dieta, foi efetuada de acordo com os 
gostos, as preferências, e os hábitos de cada participante. Não foram definidas limitações ao seu 
uso, sendo apenas apresentadas algumas sugestões de consumo, por exemplo: na forma de paté, 
ou como entrada, ou substituto de uma refeição. Os voluntários foram instruídos, oralmente e por 
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escrito, para escorrer e eliminar, previamente ao seu consumo, o óleo de enchimento/cobertura 
(óleo vegetal) das latas de sardinha em conserva, a registar (em documento redigido para o efeito) 
o(s) dia(s) da semana, ao longo de cada mês, em que o consumo das sardinhas em conserva 
ocorreu, e/ou eventuais falhas, e a trazer o registo preenchido na visita das 4 semanas (T1). Nesta 
visita foi confirmado junto dos participantes a altura do dia e a forma como foi efetuado o 
consumo, esclarecidas eventuais dúvidas, e entregue o 2º conjunto de latas de sardinha em 
conserva, para um período de 2 meses (n = 16). Foi entregue novo registo de consumo, para ser 
devolvido no “follow-up” da visita aos 3 meses (T3). A folha de registo de consumo continha, para 
além das instruções e procedimentos a seguir pelos participantes, os contactos (telefone e 
endereço de e-mail) dos investigadores. Uma parte dos participantes foi contactada 
telefonicamente e/ou via e-mail, entre o 2 e 3º meses, para confirmar e reforçar a sua aderência à 
suplementação, e esclarecer eventuais dúvidas. Os dados do registo de consumo, e os resultados 
do FFQ, permitiram uma análise preliminar sobre os cálculos/percentagem de aderências à 
suplementação, suportada pela determinação do perfil de ácidos gordos das RBC. Adicionalmente, 
nas visitas correspondentes aos tempos T1, T3, e WO, os participantes foram questionados acerca 
das alterações, e.g., na atividade física, na medicação (a existir), no estado clínico (ocorrência de 
eventos) e, em T1 e T3, acerca de eventuais efeitos secundários decorrentes do consumo das latas 
de sardinha. 

 
Parâmetros antropométricos/clínicos e estilos de vida 
O peso foi determinado numa balança eletrónica (precisão ±100 g, máx 150 Kg) e a altura num 
estadiómetro (±0.5 cm). O perímetro da cintura (obesidade abdominal) foi determinado ao nível 
umbilical (C Mason e PT Katzmarzyk, 2009 e DM Harrington et al., 2013). O IMC foi calculado pela 
fórmula: peso [(Kg)/(Altura (m))2], e os valores de ponto de corte (“cut-off”) utilizados com base na 
definição da OMS (P Brauer et al., 2015 e OMS, 1998). A tensão arterial sistólica (SBP), diastólica 
(DBP), e a frequência cardíaca (HR), foram determinadas num equipamento automático (Sanitas 
SBM 30® GmbH), no final de cada visita, no braço esquerdo, após ≈3-5 minutos de descanso na 
posição sentado, e usando a média de ≥ que 2 medições consecutivas. Atividade física: durante a 
visita da BL/T0, foi perguntado aos voluntários a frequência e a duração da atividade física 
desenvolvida por semana. Os participantes que reportaram ≥ 3x/semana e ≥ 45 min./atividade Vs. 
< 3x/semana ou < 45 min, foram classificados como tendo (“S”) ou não tendo (“N”) atividade física 
regular, respetivamente (JS Wooten et al., 2009). Em relação aos hábitos tabágicos, os 
participantes foram agrupados em duas categorias: fumadores/ex-fumadores (“S”) e aqueles que 
nunca fumaram (“N”). 
 
Registo dietético 
Os participantes foram questionados acerca da alteração dos hábitos alimentares (dieta) nos 
últimos 12 meses (visita BL/T0), e acerca do número (médio) de refeições/dia (incluindo refeições 
principais PA/ALM/JANT e secundárias MM/LANCH/CEIA). A ingestão dietética foi obtida por 
entrevista direta aos voluntários, utilizando um questionário semi-quantitativo de frequência 
alimentar (FFQ), validado para a população Portuguesa (C Lopes et al., 2007 e C Lopes, 2000), 
constituido por 82 items de alimentos/bebidas, e uma seção de frequência com 9 respostas 
possíveis (variando de “nunca” até ≥ 6x/dia), referente ao ano anterior no caso da BL(T0), e com 
indicação expressa para considerar “apenas” o período respetivo em T3 e no WO. Por exemplo, o 
consumo de pescado foi determinado com o recurso a questões sobre 1) o tipo de pescado (peixe 
gordo, peixe magro, bacalhau, ou peixe em conserva); 2) a frequência de consumo (menos de 1x 
ou 1-2 x por mês, 1x ou 2-4x ou 5-6x por semana, 1x ou 2-3x ou 4-5x ou ≥ 6x por dia); e 3) a 
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quantidade ( < uma porção média ≈125 g < ou no caso das conservas maior ou menor do que 1 
lata).  
Alimentos não incluidos no FFQ e que sejam consumidos com regularidade (e.g., uma vez/semana 
ou superior) foram listados numa seção aberta no final do FFQ; assim como o uso eventual de 
suplementos alimentares/nutricionais. O registo do consumo de alimentos foi convertido em 
calorias/energia total e nutrientes usando o software “Food Processor Plus” (ESHA Research, 
Salem, Oregon, USA), adaptado para os alimentos tradicionais Portugueses (C Lopes et al., 2007 e C 
Lopes, 2000). O FFQ foi validado por dois métodos diferentes, incluindo a composição em ácidos 
gordos no AT subcutâneo em indivíduos de ambos os géneros; sendo que, por exemplo, os 
coeficientes de correlação de Spearman’s entre a ingestão pelo FFQ e os dois métodos anteriores, 
foi de 0.72 e 0.33 para os SFA, 0.49 e 0.22 para o OA, 0.45 e 0.22 para o LA, 0.32 e 0.38 para o EPA, 
e de 0.31 e 0.34 para o DHA (C Lopes et al., 2007 e C Lopes, 2000). 
 

5.1.2. Materiais & métodos 
Amostras de sangue venoso (10 mL) foram recolhidas dos voluntários, em posição de repouso, e 
após um jejum > 10 horas. Após 15 minutos, as amostras foram centrifugadas a 1800xg (3000 rpm) 
durante 15 minutos. O soro/plasma obtido foi separado em alíquotas, em tubos previamente 
datados e com a identificação (ID) de cada amostra. Utilizou-se soro fresco para a determinação do 
perfil lipídico e apolipoproteico (colesterol total, colesterol das HDL, triacilglicéridos, Lp(a), ApoA1 
e a ApoB), da glucose, e da hsCRP, e as restantes alíquotas de soro/plasma, e eritrócitos, foram 
armazenadas a -80 ºC, até posterior utilização. 
 
5.1.2.1. Determinação quantitativa, utilizando o analisador automático Roche/Hitachi 911, do 
perfil lipo(apo)proteico, da glucose, da Lp(a) e da hsCRP 
 O analisador químico Roche/Hitachi 911 é um sistema automático, seletivo, sequencial e 
programável (> 40 opções), que permite a aplicação de um elevado número de testes 
qualitativos/quantitativos, sobre um amplo conjunto de analitos, utilizando amostras de soro e 
plasma. Dois módulos distintos, a unidade analítica que permite, e.g., o armazenamento 
simultâneo, à temperatura de ≈4 ºC, de > 60 reagentes (em que cada reagente contém um código 
de barras indicando, e.g, o número do lote, o código do teste, ou a data de validade), e a realização 
de ensaios fotométricos e potenciométricos; e a unidade de controlo que permite, e.g., determinar 
o tipo de ensaio a usar, constituem o Hitachi 911. Os níveis de colesterol total (Total-c), dos TAG, do 
colesterol das HDL, da glucose, da ApoA1, da ApoB, da Lp(a) e da hsCRP, no soro/plasma, foram 
determinados com recurso a métodos enzimáticos/colorimétricos e imunoturbidimétricos (Roche 
Diagnostics, GmbH, Mannheim, Alemanha), num analisador automático (Hitachi 911, Tóquio, 
Japão). Que se indicam seguidamente de forma resumida. 
 
Métodos enzimáticos/colorimétricos 
O colesterol total (Total-C) foi determinado quantitativamente pelo método 
enzimático/colorimétrico CHOD-PAD (CHOD-PAD Sys1, Ref. 11489232 216), em função das reações 
simplificadas seguintes: 
 

Reação (a) (corresponde à hidrólise do C-E pela colesterol esterase-EC 3.1.1.13) 
Colesterol + O2 – (colesterol oxidase-EC 1.1.3.6) ----> C + H2O2 (b) 

H2O2 + D – (peroxidase- EC 1.11.1.1.7) ---> E (complexo “colorimétrico”) (c) 
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Os triacilglicéridos (TAG) foram determinados quantitativamente pelo método 
enzimático/colorimétrico GPO-PAP (GPO-PAP Sys1, Ref. 11488872 216), em função das reações 
simplificadas seguintes: 
 

TAG + H2O – (lipase-EC 3.1.1.13) ----> glicerol + AGL (a) 
Reação (b) (fosforilação do glicerol na presença de ATP pela glicerol cinase-EC 2.7.1.30 ---> Glicerol-

3-P) 
glicerol-3-P + O2 – (glicerol-3-P oxidase-EC 1.1.3.21) -----> C + H2O2 (c) 

H2O2 + D – (peroxidase) ---> E (complexo “colorimétrico”) (d) 
 

 
 
O colesterol das HDL (HDL-c) foi determinado quantitativamente, pelo método 
enzimático/colorimétrico homogéneo (HDL-c plus Sys1 Gen.3, Ref. 04713109 190) utilizando a 
combinação 1) do efeito do polietilenoglicol sobre as enzimas (colesterol esterase-EC 3.1.1.13 e 
colesterol oxidase-EC 1.1 3.6), e 2) do efeito do Mg2+/sulfato de dextrano, que permitem a 
determinação (direta e seletiva) do colesterol das HDL, sem necessidade prévia de precipitação das 
outras lipoproteínas (QM, VLDL e LDL) (H Sugiuchi et al., 1995). Em resumo: 
 

HDL-c-e + H2O --- PEG-colesterol esterase -----> HDL-c + AGL (a) 
HDL-c + O2 ---- PEG-colesterol oxidase -----> D + H2O2 

2H2O2 + E + H+ + H2O ---- peroxidase ----> complexo “colorimétrico” + 5 H2O 
 

Na presença da peroxidase, o peróxido de hidrogénio gerado reage com a 4-aminoantipirina e a 
HSDA (N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-dimetoxianilina de sódio) para formar um corante púrpura-
azulado. A intensidade da cor do complexo (púrpura) formado é diretamente proporcional à 
concentração de colesterol e é medida fotometricamente. 
 
 
A glucose foi determinada quantitativamente, pelo método enzimático/colorimétrico GOD-PAD 
modificado (Glucose GOD-PAP Sys2, Ref. 11448676 216), em função das reações simplificadas 
seguintes: 
 

Glucose + O2 + H2O – (glucose oxidase-EC 1.1.3.4) ----> C + H2O2 (a) 
2H2O2 + D – (peroxidase) --------> E complexo “colorimétrico” (b) 

 
O teste é baseado na oxidação enzimática da glucose, pela glucose oxidase, em que o produto da 
reação, o H2O2, é subsquentemente usado para gerar produtos “com cor”, pela ação da peroxidase. 
 Deste modo, a intensidade da cor resultante, por ação da peroxidase, nas várias reações 
indicadas, é determinada espectrofotometricamente aos comprimentos de onda pré-definidos. Por 
exemplo, na determinação do colesterol das HDL com uma Abs. máx a ≈600 nm. A intensidade da 
cor do complexo/composto formado é proporcional à concentração do colesterol, presente nestas 
lipoproteínas, em cada amostra (H Sugiuchi et al., 1995). 
 
Métodos imunoturbidimétricos (baseado nas instruções das bulas) 
 A ApoA1 (Tina-quant a ApoA1 Unisys, Ref. 03032612 122), a ApoB (Tina-quant a ApoB 
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Unisys, Ref. 03032639 122), a Lp(a) (Tina-quant a Lp(a), Ref. 11660390 216) e a hsCRP (Tina-quant 
a CRP LX High sens. Unisys, Ref. 11972855 216) foram determinadas por métodos 
imunoturbidimétricos (Roche Diagnostics, GmbH, Mannheim, Alemanha) utilizando um analisador 
automático (Hitachi 911, Tóquio, Japão). Estes métodos baseiam-se no princípio da aglutinação 
imunológica. Por exemplo, o método para a determinação da hsCRP utiliza partículas de latex 
revestidas com anticorpos monoclonais (mAc) anti-CRP. Os mAc anti-CRP acoplados a 
micropartículas de látex reagem com o antigénio (Ag) na amostra (soro ou plasma, com heparina, 
EDTA ou citrato como anticoagulantes), a formação do complexo Ag-Ac, e a aglutinação resultante, 
causa um aumento na dispersão da luz (“light scattering”), que é proporcional à concentração da 
CRP na amostra, e que foi medida por turbidimetria, Abs máx. ≈570 nm (546-principal e 800-sub 
nm). A concentração da hsCRP nas amostras foi determinada em função da diluição dos padrões da 
CRP.  
O mesmo principio geral aplica-se aos outros testes, para quantificação da ApoA1, ApoB ou Lp(a), 
com as devidas diferenças, e.g., no tipo de Ac utilizado (L Borque et al., 1993). 
 
Calibração, Controlo de qualidade (CQ), Intervalo de medição, Imprecisão, Cálculos e 
Interferências 
 Os métodos utilizados, com recurso ao analisador automático Hitachi 911, para a 
quantificação dos parâmetros bioquímicos no sangue, estão padronizados. Por exemplo, o método 
para a determinação da hsCRP foi padronizado contra CRM 470 (RPPHS – Preparação de referência 
para proteínas em soro humano), e para a Lp(a) efetuada contra uma preparação de Lp(a) de 
elevado grau de pureza. Os métodos da ApoA1 e ApoB foram padronizados contra o padrão de 
referência da Federação Internacional de Química Clínica (IFCC) SP1-01 e SP3-07 da OMS, 
respetivamente (SM Marcovina et al., 1994). Enquanto que, por exemplo, o método homogéneo 
utilizado na determinação do colesterol das HDL, é efetuado contra o método de referência CDC 
(“designated comparison method”), e a padronização cumpre os requerimentos do “HDL 
Cholesterol Method Evaluation Protocol for Manufacturers” do “US National Reference System for 
Cholesterol”, CRMLN (Cholesterol Reference Method Laboratory Network), datado de 1994 (M 
Kimberly et al., 1999). 
O Hitachi 911 realiza automaticamente as calibrações necessárias, seguindo os procedimentos do 
Controlo de Qualidade (CQ), e sempre que ocorre, e.g., mudança de lote. Os padrões e controlos 
são testados com a periodicidade definida em função do plano de CQ. Todos os calibradores 
(C.f.a.s., Ref. 10759350190; C.f.a.s. Lipids, Ref. 12172623122; C.f.a.s. Proteins, Ref. 11355279216; ou 
Calibrador Lp(a), Ref. 11660390216) e os controlos (Precinorm U (PNU), Ref. 10651257922, 
Precipath U (PPU), Ref.  10651265922, Precinorm L (PNL), Ref. 11240161922, CRP N Control, Ref. 
20766321322, ou o Lp(a) Control-set, Ref. 11660993216) foram preparados de acordo com as 
especificações do fornecedor (Roche Diagnostics, GmbH, Mannheim, Alemanha). O analisador 
calcula automaticamente a concentração do analito em cada amostra. A utilização prévia, 
continuada, e regular destes testes, reagentes e equipamentos, pelo Dep. Bioquímica da FCM/UNL, 
permitiu observar que as medições e os resultados cumprem os critérios de precisão e exatidão, de 
acordo com as Boas Práticas Laboratoriais e a Legislação em vigor. 
 Vários fatores podem interferir com os métodos enzimáticos/colorimétricos e 
imunoturbidimétricos, utlizados para a quantificação, e.g., dos lípidos, da Lp(a) ou da CRP no 
sangue (e.g., no plasma). De entre estes, a bilirrubina, a hemoglobina, a lipemia, ou o ácido 
ascórbico, com interferência sobre a precisão e exatidão do(s) método(s), assumem particular 
importância. A introdução de ascorbato oxidase, na formulação de alguns dos reagentes usados 
nestes métodos, minimiza uma parte deste efeito. 
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Os níveis de bilirrubina, conjugada e não conjugada, parecem não interferir de modo significativo 
(e.g., utilizando como critério a recuperação dentro de ± 10 % do valor inicial do analito) para 
valores < 30 mg/dL. Em relação aos níveis de hemoglobina, igualmente sem interferência 
significativa para valores < 500 mg/dL. Em relação à lipemia (Intralip ou o “PENTEX Triglyceride 
Supertrate”), considerando os níveis de TAG, não existe interferências significativas para valores < 
1200 mg/dL. Não se observaram interferências significativas com o painel de medicamentos, 
usados comummente, a doses terapêuticas. Em adição, para a hsCRP os fatores reumatóides < 
1200 UI/mL não causam interferências. 
 Os coeficientes de variação (Cv, %) para os testes/métodos utilizados neste trabalho estão 
normalmente compreendidos entre valores ≤ 2 % (intra- e inter-ensaio, amostras e controlos). 
Valores de Cv (%) para a Lp(a) variam entre os 1.1 – 2.0 % e os 2.5 – 6.3 % (n=21 amostras) e 
precisão intermédia (3 alíquotas por corrida, 1 corrida/dia, durante 21 dias) (amostras e controlos, 
“Control Set Lp(a)”), respetivamente. Para a hsCRP, os coeficientes de variação (Cv, %) situam-se 
entre os 0.28 e 1.34 para os intra-ensaios, e 2.51 e 5.70 para os inter-ensaios. 
 Outro aspeto importante diz respeito à linearidade dos valores (concentração) em função 
da aplicação de diferentes métodos e/ou modelos. Por exemplo, o método para a determinação da 
glucose apresenta linearidade para concentrações de ≈400 mg/dL (22.2 mmol/L), ou superiores 
(com aplicação de métodos cinéticos). Sendo a sensibilidade analítica (limite de deteção inferior) 
de 2.0 mg/dL. Por exemplo, para o HDL-c o intervalo de medição situa-se entre os 3-120 mg/dL 
(apresentando linearidade neste intervalo), e com um limite de deteção inferior de 3 mg/dL. Para 
valores superiores, as amostras podem ser diluídas (e.g., 1:2), através da função de “RE-ANÁLISE” e 
multiplicadas automaticamente pelo fator de diluição (2x).  
 
5.1.2.2. Método “Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” (ELISA) (baseado nas intruções das 
bulas) 
 Todas as soluções, padrões, controlos e ensaios foram preparados e executados de acordo 
com as especificações dos fornecedores, e com os reagentes/amostras colocados à TA (18-25 ºC). 
 
Adiponectina de alto peso molecular (Adipo-HMW) 
O kit “Multimer Adiponectin Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” (ELISA) (Bühlmann 
Laboratories AG, Schönenbuch, Suiça, e produzido pela Daiichi Pure Chemicals Co, Ltd. Tokyo, 
Japan (Cat. nº #EK-MADP, Lote: 819RGH-01-07-2011), de 96 poços, opera sobre o princípio da 
técnica "sanduíche", e destina-se à determinação quantitativa e seletiva da adiponectina total 
(AdipoTotal) ou das isoformas, como a adiponectina de alto peso molecular (AdipoHMW) (H 
Ebinuma et al., 2006) (ver Figuras 5.2 e 5.3). 

 A adiponectina, um membro da família das proteínas relacionadas com o C1q/TNF, é 
expressa essencialmente no WAT. Várias modificações pós-translacionais, incluindo a hidroxilação, 
a glicosilação, e a formação de pontes dissulfeto (M Liu e F Liu, 2010), são necessárias para a 
completa formação da adiponectina, e.g., de HMW, nos adipócitos. A adiponectina é composta por 
247 resíduos de a.a., e incluí o domínio globular C-terminal, do tipo C1q, que pode ser clivado 
enzimaticamente, para produzir a forma globular da adiponectina (W Zhu et al., 2008). A 
adiponectina encontra-se presente em circulação predominantemente em 3 formas oligoméricas: 
o homotrimero (trimérica, também designado LMH “Low Molecular Weight”), o hexamero 
(hexamérica, MMW “Middle Molecular Weight”), constituído por dois trímeros unidos por uma 
ponte dissulfeto, e a forma de adiponectina de alto peso molecular (adipo-HMW), constituída por 
vários hexâmeros, e que atuam em diferentes alvos, com diferente atividade biológica ( W Zhu et 
al., 2008; Y Wang et al., 2008 e H Ebinuma et al., 2006) (ver Figuras 5.2 e 5.3). Mas com alguns 
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estudos a referir que a Adipo-HMW apresenta maior atividade biológica, e.g., em relação às 
propriedades sensibilizadoras da insulina, e que associa-se, de forma mais efetiva, com as 
variações observadas na adiposidade (determinada pelo IMC), ou em função do género, e da 
redução do peso corporal (MK Sinha et al., 2007). 

As isoformas da adiponectina, incluindo a forma globular, exercem os seus efeitos biológicos pela 
ligação aos recetores AdipoR1/2 (ou à T-caderina) (Figura 5.2), e com o aumento da adiposidade 
relacionada com a diminuição dos níveis de adiponectina em circulação (Figura 5.3) e na expressão 
dos seus recetores (T Yamauchi et al., 2007 e T Kadowaki, T Yamauchi, 2005 e A Xu e PM 
Vanhoutte, 2012). 

 
 
Figura 5.2. Vias de sinalização intracelulares reguladas pela adiponectina e os recetores AdipoR1/2 
(A: regulação do metabolismo dos lípidos e da glucose, e.g., tecido muscular e fígado; e B: efeitos 
anti-apoptóticos, e.g., cardiomiócitos e células beta) (T Kadowaki e T Yamauchi, 2011). Por 
exemplo, a capacidade da adiponectina em estimular a atividade da ceramidase, pela ligação aos 
recetores AdipoR1/2, está relacionada com a diminuição dos níveis de ceramida, e a formação da 
S1P (WL Holland et al., 2011). Curiosamente, o recrutamento e a ativação da ceramidase, por via 
da Cav-1 (ver Capítulo 2), estava associado à inibição da resposta inflamatória, induzida pelo TNFa, 
por ação da adiponectina, e mediada pelo AdipoR1 (Y Wang et al., 2014). AdipoR1/R2, “adiponectin 
receptors R1 e R2”; LKB1, “serine/threonine kinase 11”; CAMKK, “calmodulin-dependent protein 
kinase kinase”; AMPK, “AMP-activated protein kinase”; S1P, “sphingosine-1-phosphate”; PPAR, 
“peroxisome-proliferator-activated receptor”. 
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Figura 5.3. Potenciais mecanismos envolvidos na regulação da multimerização da adiponectina, e 
influência da obesidade. Com o PPARg a estimular a multimerização da adiponectina pelo aumento 
da expressão, e.g., da Ero1-Lα (ver Capítulo 2), e com o aumento do “stress” oxidativo e do ER, e a 
inflamação (aumento do TNFa ou da IL-6), no contexto do aumento da adiposidade, a inibir, de 
forma direta e indireta, o processo de multimerização e/ou a expressão da adiponectina (M Liu e F 
Liu, 2010). A expressão/secreção da adiponectina encontra-se igualmente negativamente 
associada com a presença de H2O2, um efeito mediado, e.g., pela ativação da via do JAK/STAT, e 
com os níveis de 4-HNE (ver Capítulo 6), sendo que, em adição ao PPARg, o FoxO1, e o SREBP1-c, 
podem aumentar, enquanto que, em conjunto com a inflamação e o “stress” do ER/oxidativo, a 
hipoxia (ver Capítulo 2) pode inibir, a transcrição do gene da adiponectina (M Liu e F Liu, 2010). 
Mas com os HUFA n-3, os inibidores da ACE (enzima de conversão da angiotensina), ou os 
inibidores do recetor da AngII, a poderem aumentar os níveis de adiponectina em circulação, 
enquanto que a diminuição do peso corporal, a restrição calórica, e os agonistas do PPARa/g, 
podem aumentar os níveis de adiponectina, e dos seus recetores (W Zhu et al., 2008). PDI, 
“protein disulfide-isomerase”; DsbA-L, “disulfide-bond A oxidoreductase-like protein”; Ero1-Lα, ER 
oxidoreductase 1-Lα; AngII, “angiotensin II”.  
 
Principio do procedimento/método 
 Todos os reagentes foram colocados à temperatura ambiente (T.A., 18-25 ºC) antes da sua 
prévia utilização. A protease II foi reconstituída com a adição de 10 mL da Solução tampão de 
protease (tampão TRIS, pH 8.0), com agitação durante ≈15-30 min à T.A. Para a determinação da 
AdipoHMW foi efetuado o pré-tratamento (3), que consistiu em juntar 100 μL de Solução II de 
protease (Protease II) a 10 μL de soro/plasma e deixada a incubar durante 20 min a 37ºC. Após o 
período de incubação, juntou-se 400 μL de Solução de pré-tratamento (tampão citrato, pH 3.0), e 
agitou-se no vortex. Pipetou-se 1 mL de Solução tampão de diluição (tampão fosfato pH, 7.2) e 
juntou-se 10 μL de soro/plasma pré-tratado, para uma diluição final de 1:5151. 50 μL de amostra, 
pré-tratada e diluída, foram utilizados em cada poço da placa de microELISA (em adição com os 
brancos e padrões, em duplicado). Após tapar e deixar a placa a incubar durante 1 h à T.A., esta foi 
decantada e batida, sobre papel absorvente, para remover eventuais resíduos e, de seguida, lavada 
com 350-400 μL de Solução de lavagem (preparada com a adição de 900 mL de água desionizada a 
100 mL do Tampão de lavagem (tampão fosfato pH 7.2), sendo esta operação repetida 2 vezes (2x) 
(Operação Lav). Após a qual adicionou-se o Conjugado de biotina (biotina conjugada com o mAc 
anti-adiponectina humana) (50 μL) a cada poço. A Operação Lav foi repetida, após a qual 
adicionou-se 50 μL de enzima peroxidase conjugada com estreptavidina, em cada poço. A placa foi 
tapada e deixada a incubar 30 min à T.A., repetindo-se a Operação Lav, e preparou-se e adicionou-
se a Solução substrato (O-fenilediamina, OPD, do inglês), preparada com 6 mL da Solução tampão – 
tampão citrato a pH 5.0, contendo H2O2) (50 μL) a cada poço. Após deixar a placa tapada a incubar 
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durante 10 min, foi adicionado 50 μL da Solução de paragem/”stop” (H2SO4, 7.7 %) a cada poço. A 
curva de calibração foi preparada seguindo as instruções do fabricante, com a adição de 10 μL do 
padrão inicial (484.8 ng/mL de adiponectina em soro humano) a 1000 μL do tampão de diluição 
para concentrações padrão entre ≈4.85 e 0.076 ng/mL. A leitura da intensidade da cor, a 490 nm 
(com correção a 650 nm), foi efetuada utilizando o leitor de microplacas MileniaTM, 10-30 min 
depois da adição da Solução de paragem/”stop”, e é diretamente proporcional à quantidade de 
adiponectina humana nas amostras. Os valores de concentração das amostras foram determinados 
em função da curva de calibração log-log [log(y) = Bxlog(x) + A] (com um R2 = 0.999) gerada pelo 
software SoftMaxTM Pro 5.1., após multiplicar as concentrações obtidas pelo factor de diluição. 
Com valores de intra- e inter-ensaio entre ≈3-5 % e ≈6 % para a AdipoHMW, respetivamente, como 
indicado pelo fabricante. Os valores das amostras para o intra-ensaio (n = 2 pares, 2+2) estavam 
compreendidos entre 1.2 e 3.1 % (Cvm_intra ≈2.2 %), em linha com os valores reportados pelo 
fabricante. 
 
Lipase endotelial 
O “Human Endothelial Lipase Elisa Kit”, de 96 poços (#(Code)RM01), AdipoBioscience, Santa Clara, 
USA (Cat. nº #SK00276-01) (Figura 5.4) destina-se à determinação quantitativa e seletiva da lipase 
endotelial (EL) humana, em amostras de soro/plasma. 
 
Principio do procedimento/método 
A EL humana, presente nas amostras, compete com uma quantidade fixa de EL (“biotinilada”) para 
locais em um anticorpo (Ac) específico contra a lipase. Após a lavagem (e.g., para remover o Ac não 
ligado), adiciona-se o conjugado de estreptavidina-peroxidase. Após lavar de novo, para eliminar 
alguma enzima não ligada, adicionou-se solução de substrato. A reação enzimática produz um 
produto azul que torna-se amarelo quando se adiciona a solução de paragem/”stop” (Figura 5.4). 
 

 
Figura 5.4. O kit ELISA para a lípase endotelial humana, destina-se à determinação quantitativa e 
seletiva da lipase, em amostras de soro/plasma. 
 
 
Procedimento 
Após reconstituir os reagentes, preparar e adicionar o branco, os padrões (incluindo o “total 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

121 

 

binding”, 50 μL da solução tampão de diluição (#(Code)DB06), e os controlos (todos em duplicado), 
adicionou-se as amostras (50 μL), em cada poço. Adicionou-se 25 μL de solução de Ac aos poços 
respetivos, e a placa foi a incubar durante 2 h com agitação (≈250-300 rpm) à T.A. Adicionou-se 25 
μL de Solução de biotina aos poços respetivos, seguida de nova incubação com agitação durante 2 
h à T.A. Procedeu-se à lavagem (5x) utilizando 300 μL da solução tampão de lavagem 
(#(Code)WB01), e adicionou-se 100 μL de Solução de conjugado de estreptavidina-peroxidase. 
Após incubar durante 1 h com agitação à T.A., e da operação de lavagem (5x), adicionou-se 100 μL 
da Solução de substrato (TMB-3,3´,5,5´-tetrametilbenzidina) a cada poço. Deixou-se a placa a 
incubar, sempre protegida da luz, durante mais 20-30 min à T.A., e adicionou-se Solução de 
paragem/”stop” (HCl, 0.5 M). As leituras de D.O. foram efetuadas ≈10 min depois, com visível 
alteração de cor, de azul para amarelo (Figura 5.4). A intensidade da cor foi lida no leitor de 
microplacas (MileniaTM) a 450 nm (com correção a 650 nm). A intensidade da cor, medida a este 
comprimento de onda, é inversamente proporcional à quantidade de EL nas amostras, mas 
diretamente proporcional à quantidade de EL humana ligada na etapa inicial. Os valores das 
amostras foram determinados em função da curva de calibração logística de 4 parâmetros l(4-P) 
[y= (A-D)/(1+(x/C)^B) + D] (R2=0.999) gerada pelo software SoftMaxTM Pro 5.1. A concentração do 
controlo positivo (EL recombinante #276-01-04) estava de acordo com as especificações do Kit 
(109-203 ng/ml) (média dos duplicados = 181.5 ng/mL). O “Human Endothelial Lipase Elisa Kit” 
permite determinações entre 3.2 a 2000 ng/ml, com uma sensibilidade de 0.7-2.5 ng/ml, e com o 
intra e o inter-ensaio a variar entre 6-8% e 8-12%, respetivamente, e como referido pelo 
fabricante. O cálculo do Cv para o inter-ensaio (n = 4 pares) foi de ≈11.8 %. 
 
Adiponectina total (Adipo-TOTAL) 
O “Human adiponectin (ACRP30) ELISA Kit”, Millipore, Missouri, U.S.A (Cat. #EZHADP-61K; 
LOTE/CODE: E6361-K. 108. 208, de 01-10-2010), destina-se à determinação quantitativa e seletiva, 
no soro/plasma, da adiponectina total (Adipo-Total) em humanos (MK Sinha et al., 2007). 
 
Principio do procedimento/método 
Este ensaio, baseia-se resumidamente, e sequencialmente, nas seguintes operações/técnicas: 
captura das moléculas de adiponectina (a partir) das amostras para os poços da placa de 
(micro)titulação revestida com anticorpos monoclonais (mAc) anti-adiponectina humana, e ligação 
de um 2º mAc-biotinilado, anti-humano, às moléculas capturadas; lavagem do material não ligado 
das amostras na placa (com tampão de lavagem diluido, 300 μL por poço e por lavagem); seguido 
da adição, e ligação aos mAc-biotinilado imobilizados, do conjugado de estreptavidina-peroxidase 
(100 μL Solução de enzima a cada poço) e agitação, à T.A., no agitador orbital de microplacas 
durante 30 min; lavagem (5x com tampão de lavagem diluído, 300 μL por poço e por lavagem) do 
conjugado de enzima livre; e quantificou-se a ligação do conjugado de enzima-Ac imobilizado, pela 
monitorização da atividade da peroxidase na presença do substrato TMB (100 μL da Solução de 
substrato a cada poço). A atividade da enzima foi medida espectrofotometricamente pelo aumento 
da absorvância a 450 nm (com ajuste a 650 nm), após acidificação dos produtos formados (HCl 0.3 
M). Uma vez que o aumento da absorvância é diretamente proporcional à quantidade de 
adiponectina humana capturada (na etapa inicial), a concentração de adiponectina total 
(AdipoTotal) nas amostras foi calculada por extrapolação através da curva de calibração gerada 
com os padrões de concentração conhecidos de adiponectina humana incluídos no Kit 
(reconstituídos a partir do liofilizado de adiponectina humana recombinante purificada com 0.5 mL 
de água destilada/desionizada). Os valores das amostras foram determinados em função da curva 
de calibração logística de 4 parâmetros (4-P) Y= (A – D)/1 + (x/C)^B) + D (R2 de 0.994 e 1.000), 
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geradas pelo software SoftMaxTM Pro 5.1, e após multiplicar as concentrações obtidas pelo fator de 
diluição. Os valores dos controlos (CQ1= Lote Nº HAE-108 e CQ2= Lote Nº HAE-208) estavam de 
acordo com as especificações do Kit (média dos duplicados, Co01 = 5.07 ng/mL e Co02 = 19.2 
ng/mL, respetivamente). O coeficiente de variação (Cv, %), indicado pelo fabricante para 3 
amostras de soro humano, variavam entre 0.9 e 7.4 %, e 2.4 e 8.4 % para o intra- (média de n = 6 
pares) e inter-ensaio (n = 4x2), respetivamente, em função da concentração da adiponectina nas 
amostras (ng/mL). O cálculo do Cv para o intra-ensaio (n = 1 par) foi de 4.5 %. O intervalo de 
determinação do ensaio varia entre os 1.56 ng/mL e os 100 ng/mL de adiponectina humana, para 
uma sensibilidade de 0.2 ng/mL, como referido pelo fabricante. 
 
Procedimento 
Resumidamente: após o pré-condicionamento da(s) placas, da adição de 60 μL do tampão de 
ensaio A (0.05 M) a cada poço, da adição de 20 μL do tampão de ensaio A a cada branco 
(duplicados), da adição de 20 μL dos padrões da adiponectina humana (n = 7, em duplicado), e da 
adição de 20 μL dos controlos CQ1 e CQ2 (em duplicado), adicionou-se 20 μL de cada amostra, aos 
poços restantes (modo “single”). Seguidamente, adicionou-se 20 μL do Ac de deteção (Ac de 
ratinho pré-biotinilado anti adiponectina humana), a cada poço, e deixou-se a placa, selada, a 
incubar num agitador de placas orbital (≈400-500 rpm) durante 2 h à T.A. Retirou-se a “tampa” da 
placa, e esta foi decantada e batida contra papel absorvente para remover eventuais resíduos 
(Oper. A); seguida de lavagem (3x) com 300 μL, da solução tampão de lavagem diluído (tampão 
TRIS, 5 mM), em cada poço, seguida de nova Oper. A. De seguida adicionou-se 100 μL da solução 
de enzima (tampão de conjugado de peroxidase com estreptavidina) a cada poço, e deixou-se a 
incubar durante 30 min, com agitação, à T.A., seguida de nova Oper. A, e lavagem (5x) com 300 μL, 
da solução tampão de lavagem diluído, em cada poço, e de Oper. A. Após a qual adicionou-se 100 
μL de Solução de substrato (3,3´,5,5´-tetrametilbenzidina) a cada poço, e deixou-se a incubar 
durante ≈10-20 min; após o qual adicionou-se 100 μL da Solução de paragem/”stop” (HCl, 0.3 M), 
seguida de ligeira agitação. 
 
hs-Insulina 
O “Mercodia Ultrasensitive Insulin” ELISA Kit, Uppsala, Suécia, (Ref.: 10-1132-01; Lotes: 
19339/19669, com validade até 31-07-2012), fornece um método para a determinação quantitativa 
da insulina humana no soro/plasma. 
 
Principio do procedimento/método 
O “Mercodia Ultrasensitive Insulin” ELISA, de 96 poços, é um imunoensaio de fase sólida baseado 
na técnica “sanduíche” direta, em que dois mAc (anticorpos monoclonais) apresentam-se 
diretamente contra dois determinantes Ag, diferentes, na molécula de insulina. O Kit ELISA da 
Mercodia para a hs-insulina é calibrado contra a preparação de referência Internacional 66/304 
para a insulina humana. Durante a incubação, a insulina na amostra interage com os Ac anti-
insulina conjugados com a peroxidase, e com os Ac anti-insulina ligados aos poços da microplaca. 
Uma etapa de lavagem remove o Ac conjugado não ligado à enzima. O Ac conjugado com a enzima, 
que se mantém ligado, é detetado pela reação com o TMB. 
 
Procedimento 
Preparou-se a solução de conjugado de enzima 1X (utilizando os volumes totais do conjugado de 
enzima 11X, 1.2 mL, e do tampão do conjugado de enzima, 12 mL), e a solução tampão de lavagem 
1X. Adicionou-se 25 μL de cada calibrador/padrão (em duplicado) e das amostras (modo single), 
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seguido da adição de 100 μL de Solução de conjugado de enzima 1x a cada poço. As placas foram 
deixadas a incubar, no agitador orbital (≈700-900 rpm), durante 1 h à T.A., lavando de seguida 6x 
com 700 μL da Solução tampão de lavagem 1X (em cada poço), usando um lavador de placas 
automático. Após a lavagem final a placa foi invertida e batida firmemente contra papel 
absorvente. Juntou-se 200 μL de solução TMB a cada poço, e deixou-se a placa a incubar durante 
30 min à T.A. A reação é parada pela adição de 50 μL de H2SO4 (0.5 M), agitando a placa durante ≈5 
segundos para assegurar a mistura efetiva e, obtendo-se um “ponto final” colorimétrico que é lido 
espectrofotometricamente, a 450 nm (com ajuste a 650 nm) nos ≈10-15 min seguintes à adição do 
ácido. A concentração de hs-insulina, nas amostras, foi determinada em função da curva de 
calibração utilizando uma regressão cúbica (software SoftMaxTM Pro 5.1) e, quando necessário, 
multiplicou-se as concentrações das amostras pelo respetivo fator de diluição. O valor do Cvmédio 
calculado para o intra-ensaio (n = 8 pares) foi de ≈8 %. O intervalo de determinação do ensaio varia 
entre os 0.07 mU/L e os 20 mU/L, com um limite de deteção de 0.07 mU/L, e um intervalo de intra- 
e inter-ensaio (em que cada amostra foi analisada em 6 replicados em 6 ocasiões diferentes) entre 
4.2-5.3% e 1.8-3.9%, respetivamente, como referido pelo fabricante, e em função dos valores 
médios de insulina (mU/L). Apesar da lipemia, a bilirrubina e a hemoglobina não interferirem de 
forma significativa com o ensaio, e da especificidade, e.g., para a insulina listro (Humalog(R), Eli 
Lily) ser < 0.006 %, uma eventual limitação deste teste prende-se com a sua aplicação a indivíduos 
a fazer insulino-terapia (pela formação de Ac anti-insulina que podem interferir com o ensaio). 
 
Valores esperados 
Níveis em jejum de 137 indivíduos, aparentemente saudáveis, com média 9.2 mU/L, com uma 
mediana de 6.9 mU/L, e uma variação que corresponde a 95 % das observações, de 2-25 mU/L. 
 
LDL oxidadas (oxLDL) 
O “Mercodia Oxidized LDL” ELISA Kit, Uppsala, Suécia, (Ref: 10-1143-01 Lote(s): 19971/19127) 
fornece um método para a determinação quantitativa das LDL oxidadas (oxLDL) em soro/plasma 
humano. 
 
Principio do procedimento/método 
O método para as oxLDL, de 96 poços, é um imuno-ensaio de fase sólida, que utiliza o princípio 
“sanduíche”, também conhecido por ELISA de captura, em que dois mAc se apresentam 
diretamente contra dois determinantes Ag diferentes na molécula de ApoB/LDL oxidada. O Kit 
ELISA da Mercodia para as oxLDL é calibrado em unidades arbitrarias relativas, contra uma 
preparação de referência interna, uma vez que à data não existia uma referência Internacional 
disponível. Durante a incubação, as oxLDL na amostra, reagem com os Ac anti-oxLDL, ligados nos 
poços de microtitulação. Uma etapa de lavagem remove os componentes não reativos presentes 
no soro/plasma, seguida da adição de peroxidase conjugada com Ac anti-ApoB humana que 
reconhece as oxLDL ligadas à fase sólida. Após uma segunda incubação, seguida de nova lavagem, 
que remove o excesso (fração não ligada) de enzima conjugada com o Ac, o conjugado de enzima-
Ac é detetado pela reação com o TMB. A reação é parada pela adição de ácido, e obtem-se um 
“ponto final” colorimétrico, que é lido espectrofotometricamente. 
 
Procedimento 
Após reconstituir e preparar os calibradores/padrões e os controlos (“High” e “Low”), liofilizados 
constituídos por oxLDL humana, preparou-se a Solução de conjugado de enzima 1X, constituída 
pelo conjugado de peroxidade com mAc de ratinho anti-ApoB (utilizando os volumes totais do 
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conjugado de enzima 11X, 1.2 mL, e do tampão do conjugado de enzima, 12 mL), a Solução 
tampão da amostra 1X, a solução tampão de lavagem 1X, e a diluição das amostras (25 μL com 
solução tampão da amostra 1X, 1:6561) , adicionou-se 25 μL de cada calibrador/padrão, controlos 
(em duplicado) e das amostras (modo single), seguido da adição de 100 μL de Solução tampão da 
amostra a cada poço. As placas foram deixadas a incubar, no agitador orbital (≈700-900 rpm), 
durante 2 h à T.A., lavando de seguida 6x com 700 μL da Solução tampão de lavagem 1X, usando 
um lavador de placas automático. Após a lavagem final a placa foi invertida e batida firmemente 
contra papel absorvente. Adicionando-se de seguida 100 μL de Solução de conjugado de enzima 1X 
a cada poço. As placas foram deixadas a incubar, no agitador orbital (≈700-900 rpm), durante 1 h à 
T.A., lavando 6x com 700 μL da Solução tampão de lavagem 1X (em cada poço), como descrito 
acima. Ao que se juntou 200 μL de Solução TMB, e deixou-se a placa a incubar durante 15 min à 
T.A. A reação é parada pela adição de 50 μL de H2SO4 (0.5 M), agitando a placa durante ≈5 
segundos para assegurar a mistura efetiva e, obtendo-se um “ponto final” colorimétrico que é lido 
espectrofotometricamente, a 450 nm, nos ≈15-20 min seguintes à adição do ácido. A concentração 
das oxLDL, das amostras, foi determinada em função da curva de calibração utilizando uma curva 
de regressão cúbica do tipo (y=A + Bx+ Cx^2 +Dx^3 + Ex^4) (HJ Motulsky e LA Ransnas, 1987), 
gerada pelo software SoftMaxTM Pro 5.1 e, multiplicou-se as concentrações das amostras pelo 
respetivo fator de diluição. A concentração dos controlos (H e L) estavam dentro do intervalo 
indicado, 4.0/4.6 a 7.7/7.9 e 10 a 16/19 mU/L, para o C-Low e C-High, respetivamente. O valor do 
Cvmédio experimental para o intra-ensaio (n = 2 pares) foi de ≈7 %. Para um ensaio com um limite 
de deteção ≤ 1 mU/L, e um intervalo de intra- e inter-ensaio (em que cada amostra, n = 3, foi 
analisada com 3-8 replicados em 20 ocasiões diferentes) entre 5.5-6.2 % e 4.0-6.2 %, 
respetivamenre, e como, reportado pelo fabricante. 
 
5.1.2.3. Determinação das subfrações moleculares das LDL e HDL pelo sistema LIPOPRINTTM 
(baseado nas intruções das bulas) 
 Vários métodos analíticos têm demonstrado a heterogeneidade das lipoproteínas, e.g., das 
LDL (Mei Chung et al., 2009) (ver Capítulo 2), incluindo o Sistema LipoprintTM, um método 
eletroforético linear em gel de poliacrilamida. 
 
Subfrações moleculares das HDL 
O “Lipoprint System HDL Subfractions” Kit (Quantimetrix, Redondo Beach, EUA) é um método de 
eletroforese em gel de poliacrilamida, com o objetivo de separar e quantificar as subfrações 
moleculares do colesterol das HDL em amostras de soro/plasma. O sistema Lipoprint permite a 
separação e quantificação do colesterol das HDL em 10 subfrações moleculares (Figura 5.5), que 
foram agrupadas em 3 categorias principais em função do seu tamanho (I Aslan, et al., 2013); as 
grandes HDL (L-HDL), as HDL intermédias (I-HDL) e as pequenas HDL (S-HDL). O sistema 
LIPOPRINTTM separa, igualmente, as lipoproteínas em função da carga (HA Uydu et al., 2014). 
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a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.5. Subfrações moleculares das LDL (esquerda) e HDL (direita), exemplos representativos 
para dois indivíduos. O perfil eletroforético das LDL permite a identificação de 3 padrões 
diferentes, em função do tamanho médio das suas partículas (MPS, do inglês): a) fenótipo A (MPS 
> 268 Å), caracterizado pela presença de grandes partículas de LDL (1,2-LDL); b) fenótipo B (MPS ≤ 
265 Å), presença de sdLDL, e para valores de MPS (265 Å <MPS≤ 268 Å) c) um padrão intermédio. 
Nota: LDL3-7: pequenas e densas LDL (sdLDL); L-HDL: grandes HDL; I-HDL: HDL intermédias; S-HDL: 
pequenas HDL. 
 
 
O Lipoprint HDL Kit (Cat. No. 48-9002 e 48-9150/9152, Quantimetrix Corporation, Redondo Beach, 
CA, USA) consiste basicamente em tubos de vidro (n = 100 Kit) preenchidos com gel de 
poliacrilamida (3 %) de alta resolução constituídos por gel de separação/carga (contendo um 
corante lipofílico) (Figuras 5.6), e um tampão salino; em conjunto com a camara de eletroforese 
(Figuras 5.7 e 5.8), o software de análise Lipoware HDL (RUO), e o scanner digital. 
 
Princípio/Fundamento do método 
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O corante lipofílico liga-se proporcionalmente a cada lipoproteína em função da quantidade de 
colesterol presente (N Muniz, 1997 citado por bula HDL Quantrimetrix). As lipoproteínas pré-
coradas são depois submetidas à técnica de eletroforese (eletroforese vertical). Durante a primeira 
fase da eletroforese as (partículas das) lipoproteínas são concentradas em uma banda. À medida 
que as partículas das lipoproteínas migram, ao longo da matriz do gel de separação, são separadas 
em diferentes bandas de lipoproteínas em função do tamanho das partículas, das maiores até às 
mais pequenas, devido à ação de crivo do gel. A albumina apresenta o maior Rf, seguido das S-, I-, 
e L-HDL, enquanto que as VLDL e as LDL permanecem na interface entre “stacking” gel e o gel de 
separação. No final da eletroforese, as várias subfrações moleculares das HDL (diferentes bandas), 
marcadas com o corante, são identificadas pela sua mobilidade (Rf, fator de retenção), usando as 
VLDL/LDL como Rf = 0 e a albumina como Rf = 1. A área relativa (%) de cada banda, 
correspondente às subfrações moleculares das HDL, é determinada, e multiplicada pela 
concentração do colesterol das HDL presente em cada amostra (quantificado previamente no 
analisador Hitachi 911, para calcular a concentração do colesterol em cada banda (mg/dL). Os 
resultados são apresentados, para as 3 principais categorias em função do tamanho, em 
concentração (mg/dL) e/ou proporção (%). 
 
Procedimento 
Após a reconstituição e preparação da Solução tampão do eletrólito (dissolver um vial do 
“Lipoprint Electrolyte Buffer salts” em 1200 mL de água destilada), os tubos de vidro com gel de 
poliacrilamida foram retirados da embalagem (n = 12), limpos, e colocados no suporte de 
preparação com a parte sem gel para cima, com o cuidado de evitar tocar nas extremidades do 
tubo, ou exercer pressão nos géis, e eliminando completamente o tampão de armazenamento da 
parte superior dos géis (invertendo e sacudindo/agitando o suporte de modo a remover 
completamente o tampão do interior dos tubos). Aplicou-se 25 μL de amostra (Figura 5.6), 
adicionando-se de seguida 300 μL do gel de separação/carga (“Lipoprint HDL Loading Gel”), em 
cada tubo. Colou-se uma tira de parafilme, entre os tubos e a tampa do suporte, para evitar 
eventual contaminação, e misturou-se o gel de separação/carga com a amostras invertendo o 
suporte várias vezes. 
 

 
Figura 5.6. Aplicação da amostra (25 μL) nos tubos de vidro, com gel de poliacrilamida (3 %), sobre 
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o respetivo suporte e tampa (bula Quantrimetrix). 
 
 
Após a qual, colocou-se o suporte com os tubos sobre a luz (≈30 min) para promover a 
fotopolimerização do gel separador/carga. Removeu-se os tubos do suporte e foram colocados um-
a-um, cuidadosamente, no adaptador de silicone na parte de cima da camara de eletroforese 
(Figura 5.7). 

 
 
Figura 5.7. Colocação dos tubos no adaptador de silicone na parte de cima da camara de 
eletroforese (bula Quantrimetrix). 
 
 
Colocou-se 1000 mL da solução tampão de eletrólitos na parte inferior da camara de eletroforese e 
200 mL na parte superior (nota: A solução tampão, colocada na parte inferior da camara, foi 
guardada (máx. 7 dias) e reutilizada (3-5x), preparando-se nova solução tampão em cada análise 
para a parte superior (200 mL). Após montar e preparar a camara de eletroforese ligou-se a camara 
à fonte de corrente, ajustando-se a intensidade de modo a que a corrente fornecida em cada tubo 
de gel seja de 3 mA (num total de 36 mA), e a voltagem de 500 V (Figura 5.8). 
 

 
Figura 5.8. Equipamento de eletroforese (bula Quantrimetrix). 
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Ao fim de ≈50 min a eletroforese foi parada, confirmando-se visualmente a distância percorrida 
pela albumina. Retirou-se e limpou-se os tubos, para eliminar resíduos de solução tampão, que 
foram colocados no suporte e analisados no scanner, após guardados, protegidos da luz, entre 40-
90 min. 
 
Subfrações moleculares das LDL 
O “Lipoprint System LDL Subfractions” Kit (Quantimetrix, Redondo Beach, EUA) é um método de 
eletroforese em gel de poliacrilamida com o objetivo de separar e quantificar o colesterol das 
lipoproteínas (VLDL e HDL) e das subfrações moleculares do colesterol das LDL em amostras de 
soro/plasma. O sistema LipoprintTM permite a separação e quantificação do colesterol das LDL em 
10 subfrações moleculares, e que foram agrupadas da seguinte forma, em função do seu tamanho: 
as intermédias (MID-LDL, n = 3), as grandes LDL (1,2-LDL, n = 2) e as pequenas e densas LDL (3,7-
sdLDL, n = 5) (Figura 5.5). Indivíduos em que predominam as grandes, mais dinâmicas, subfrações 
moleculares 1,2-LDL, foram designados de “Padrão A”, enquanto que a presença, 
predominantemente, das 3,7-sdLDL designados como de “Padrão B” (MA Austin et al., 1994 
citados por bula LDL Quantrimetrix) (ver Figuras 5.9 e 5.10). 
 
 

 
Figura 5.9. Perfil lipoproteico normal (Padrão A) e anormal Padrão B (resultados qualitativos) (bula 
LDL Quantrimetrix). 
 

 
O Lipoprint LDL Kit (Cat. No. 48-7002, 48-9150, 48-7060-Level 1 e 48-7061-Level 2-Quality Controls, 
Quantimetrix Corporation, Redondo Beach, CA, USA) consiste basicamente em tubos de vidro (n = 
100 Kit) preenchidos com gel de poliacrilamida (3 %) de alta resolução constituído por “stacking” 
gel e o gel de separação/carga (contendo um corante lipofílico), e um tampão salino; em conjunto 
com a camara de eletroforese, o software de análise Lipoware, os controlos (Liposure), e o scanner 
digital. 
Como são mais as semelhanças entre os métodos para a determinação das subfrações das HDL e 
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das LDL, do que as diferenças, nesta secção apenas se colocou os pontos essencialmente diferentes 
e com importância para o “SOP” (“Standard Operation Procedure”) das LDL vs. HDL. 
Os géis permitem a migração das subfrações moleculares das LDL em função dos Rf das VLDL (Rf = 
0) e das HDL (Rf = 1), com os Rf para as sdLDL > 1,2-LDL > MID-LDL (constituidas principalmente 
pelas IDL) (Figura 5.10). Se presentes, as QM aparecem acima do “stacking gel” ou permanecem no 
“loading gel” (separação/carga).  

 
Figura 5.10. Esquema do tubo de gel do Lipoprint, e mobilidade das bandas das LDL; o perfil típico 
do Lipoprint das LDL consiste em uma banda de VLDL-c, 3 bandas das IDL-c, 7 bandas de LDL-c, e 
uma banda de HDL-c. (bula LDL Quantrimetrix). 
 
 
Após adicionar 25 μL de amostra adicionou-se 200 μL de “Lipoprint Loading Gel” (gel de 
separação/carga) a cada tubo; colou-se uma tira de parafilme, entre os tubos e a tampa do 
suporte, para evitar eventual contaminação, e misturou-se o gel de separação(/carga) com as 
amostras invertendo o suporte várias vezes. Após a qual, colocou-se o suporte com os tubos sobre 
a luz (≈30 min, mas não mais de 40 min) para promover a fotopolimerização do gel 
separador/carga. Após montar e preparar a camara de eletroforese ligou-se a camara à fonte de 
corrente, ajustando-se a intensidade de modo a que a corrente fornecida em cada tubo de gel seja 
de 3 mA (num total de 36 mA), e a voltagem de 500V. Ao fim de ≈60 min a eletroforese foi parada, 
confirmando-se visualmente a distância percorrida pela HDL. Retirou-se e limpou-se os tubos, para 
eliminar resíduos de solução tampão, que foram colocados no suporte e analisados no scanner 
(DM Hoefner et al., 2001). A área relativa (%) de cada banda, correspondente às subfrações 
moleculares das LDL, é determinada, e multiplicada pela concentração do colesterol total presente 
em cada amostra (quantificado previamente no analisador Hitachi 911), para calcular a 
concentração do colesterol em cada banda (mg/dL). Os resultados são apresentados, para as 3 
principais categorias, em função do tamanho, e para as LDL-1 e LDL-2, em concentração (mg/dL) 
e/ou proporção (%), e MPS. 
 
Controlo de qualidade 
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A fiabilidade dos resultados dos testes/determinações foi monitorizada regularmente (a cada 
ensaio) com o uso dos Controlos de Qualidade da Quantimetrix, o Liposure, e considerado pela 
empresa como o “Controlo de Qualidade” adequado para a monitorização da precisão e exatidão 
dos resultados. Sendo que, em todos os ensaios os valores dos controlos estavam dentro das 
especificações do fabricante, o que pode ser utilizado como critério para a validação da qualidade 
dos ensaios. Os valores (média±SD) indicados pela Quantrimetrix para a população normal (com 
Colesterol total = 168.1 ± 18.45 mg/dL, LDL-c = 95.7 ± 16.56 mg/dL, e HDL-c = 56.8 ± 11.29 mg/dL, 
n = 114) eram de 16.5 ± 2.82 mg/dL, 10.1 ± 2.4 mg/dL, 16.6 ± 4.26 mg/dL, 41.1 ± 7.85 mg/dL, e 
14.3 ± 6.82 mg/dL, para a MID-C, MID-B, MID-A, LDL-1, e LDL-2, respetivamente; 
comparativamente com os resultados obtidos no presente trabalho na “baseline”, com as MID-A-C 
e as LDL1-2 totais (n = 62), a representarem 52.4 ± 13.0 mg/dL e 51.8.1 ± 16.4 mg/dL, e as LDL-1 e 
LDL-2 (n = 43), 35.8 ± 9.8 mg/dL e 17.0 ± 10.3 mg/dL, respetivamente. 
 
Limitações 
A heparina interfere com a separação das subfrações das LDL. Os valores de colesterol total devem 
estar acima de 100 mg/dL para evitar a sobre-estimativa no VLDL-c. A presença de QM, pode 
invalidar a determinação do colesterol das subfrações moleculares. Os resultados obtidos pelo 
Lipoprint não foram validados para testar as subfrações das lipoproteínas durante a gravidez. Por 
exemplo, à data, o NCEP, não publicou “guidelines” para os valores das subfrações das LDL. 
 
Inter e intra-ensaio 
Os valores reportados de intra-ensaio, considerando 4 amostras (com concentrações diferentes de 
HDL-c, LDL-c, e de subfracções das LDL, e 12 replicados) para as VLDL foi de ≈5.5 a 7.5 %, para as 
MID-LDL (A+B+C) de ≈3 a 11 %, para as 1,2-LDL de 1.7 a 16.8 %, e para as sdLDL ≈1.6 a 17.9. Os 
valores reportados de inter-ensaio, 4 amostras em duplicado, 2x/dia, durante 5 dias, para as VLDL 
foi de ≈7.0 a 9.4 %, para as MID-LDL (A+B+C) de ≈4.7 a 13.7 %, para as 1,2-LDL de 3.7 a 13.5 %, e 
para as sdLDL ≈2.6 a 33.9. 
 
Sensibilidade 
A sensibilidade do Sistema Lipoprint é para o VLDL-c ≥ 2.02 mg/dL, o HDL-c ≥ 3.65 mg/dL e para o 
total de LDL-c ≥ 8.30 mg/dL. 
 
Interferências 
A hemoglobina a concentrações acima de 200 mg/dL e a heparina, a concentrações utilizadas para 
a colheita do plasma em tubos heparinizados, interferem com o teste/ensaio do Lipoprint. 
 
 
5.2.1.4. LuminexTM  xMAP, ensaio Multiplex 
 Todos os reagentes foram colocados à T.A. antes da sua utilização; quando se usou 
amostras congeladas, foi efetuado o seu descongelamento, misturou-se no vortex e, quando 
necessário centrifugou-se antes de usar no ensaio, para remover eventuais partículas. Todos os 
reagentes/componentes do Kit foram armazenados a 2-8 ºC e, após reconstituir os padrões e os 
controlos, estes foram transferidos para tubos de polipropileno (“Microfuge”) (nota: para períodos 
longos, estes podem ser armazenados a temperaturas < -20 ºC, mas evitar congelar/descongelar 
>2x, mas não congelar o anticorpo-imobilizado nas esferas, o diluente das esferas, os Ac de 
deteção, e o conjugado de estreptavidina-ficoeritrina). O Ac-imobilizado nas esferas é muito 
sensível à luz, pelo que deve ser protegido da luz em todas as etapas e procedimentos. A placa (de 
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ensaio) deve ser coberta/tapada com a tampa opaca fornecida com a placa e/ou com papel/folha 
de alumínio durante todas as etapas de incubação. 
 
Materiais necessários 
Micropipetas, vários volumes; 
Pipetas multicanal, vários volumes; 
Reservatórios para os reagentes; 
Tubos de polipropileno (“Microfuge”); 
Elásticos; 
Papel absorvente; 
Misturador Vortex de laboratório; 
Sonicador; 
Agitador de microplacas; 
Equipamento para filtração em vácuo; 
Luminex 100TM IS. 
 
O MILLIPLEXTM MAP, Millipore, Missouri, EUA, (Cat: #HADCYT-61K) baseia-se na tecnologia 
Luminex® xMAP®, que permite a detecção de múltiplos analitos na mesma amostra de 
soro/plasma (ensaio Multiplex), com recurso a microsferas com concentrações precisas de 
corantes, a cada uma das quais se ligou um Ac especifico de captura. Após o analito, presente na 
amostra, ser capturado pela esfera, um Ac-biotinilado de detecção é introduzido (Figura 5.11). 
 

 
Figura 5.11. Após o analito, presente na amostra, ser capturado pela esfera, um Ac-biotinilado de 
deteção é introduzido. A mistura é depois incubada com conjugado de estreptavidina-ficoeritrina, 
que completa a reação na superfície de cada microesfera (Luminex® xMAP® Technology, 
Bula/Brochura, 2008). 
 
 
A mistura é depois incubada com conjugado de estreptavidina-ficoeritrina (P-E), a molécula 
“repórter”, que completa a reação na superfície de cada microesfera (Figura 5.11). Estas passam 
rapidamente por um laser que promove a excitação dos corantes presentes nas microsferas. Um 
segundo laser excita a P-E, o corante fluorescente na molécula “repórter”. Finalmente, 
processadores digitais de sinal de alta velocidade, identificam cada microesfera individual e 
quantificam o resultado do (bio)ensaio, baseado nos sinais de fluorescência da molécula 
“repórter”. O (imuno)ensaio Multiplex foi preparado tendo em consideração o perfil de 
(adipo)citocinas a determinar. No presente trabalho a interleucina 6 (IL-6) (esfera 12, Ref., HIL-6), o 
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fator de necrose tumoral-alfa (TNFa,) (esfera 40, Ref., HTNF-A), e a leptina (esfera 22, Ref., HE-
LPTN) foram determinadas quantitativamente, e em simultâneo, pela tecnologia Luminex® xMAP®. 
 Após reconstituir e preparar os padrões, controlos e reagentes como descrito pelo 
fabricante, e do pré-condicionamento da placa (pipetando 200 μL de Solução tampão de ensaio 
em cada poço, tapando e agitando a placa durante 10 min à T.A., e removendo a Solução tampão 
de ensaio por vácuo, eliminando o excesso com papel absorvente), adicionou-se 25 μL de cada 
padrão e controlos (em duplicado) nos poços respetivos, e 25 μL da Solução tampão de ensaio ao 
“Zero pg/mL” (“Background”, em duplicado), e aos poços das amostras. Adicionando-se de seguida 
25 μL da Solução Matriz de soro ao “Background” (“Zero”), aos padrões, e aos controlos. 
Finalmente, adicionou-se 25 μL das amostras nos poços apropriados. Após preparação, mistura e 
agitação, adicionou-se 25 μL da Solução das esferas a cada poço, tapou-se e selou-se a placa com 
papel de alumínio e elásticos, e deixou-se a incubar, com agitação, durante 16-18 h (“overnight”) à 
temperatura de ≈4 ºC. Após o qual removeu-se, cuidadosamente, o fluido utilizando vácuo. Lavou-
se a placa 3x com 200 μL de Solução tampão de lavagem, removendo-o, por filtração em vácuo, 
entre cada lavagem, e eliminando o excesso. Adicionou-se 50 μL dos Ac de deteção, tapou-se e 
selou-se a placa, e deixou-se a incubar, com agitação no agitador orbital de placas, durante 30 min 
à T.A. De seguida, adicionou-se 50 μL do conjugado de estreptavidina-ficoeritrina, tapou-se e 
selou-se a placa, e deixou-se a incubar, com agitação no agitador orbital de placas, durante 30 min 
à T.A. Após a qual, removeu-se o fluido, cuidadosamente, utilizando vácuo, lavando de seguida a 
placa 3x com 200 μL de Solução tampão de lavagem, removendo-o, por filtração em vácuo, entre 
cada lavagem, e eliminando o excesso. Adicionou-se 100 μL de fluido “Sheath” (revestimento) em 
cada poço, ressuspendendo-se as esferas com agitação, num agitador de placas, durante ≈5 min. 
Finalmente, colocou-se a placa a processar no Luminex 100TM IS. Analisou-se os resultados 
operacionais da Mediana da Intensidade da Fluorescência (MFI) das amostras e, com base nos 
valores dos padrões, de cada (adipo)citocina, construir-se as curvas de calibração, utilizando um 
modelo de regressão logística de 4/5-parâmetros [y= A+B/(1+(x/C)^D]/[y= A+B/(1+((x/C)^D))^F], 
gerada pelo software acoplado ao equipamento, e com valores experimentais de R2 = 0.978, 0.992, 
e 0.995, para a leptina, a IL-6 e o TNFa, respetivamente (considerando apenas um dos ensaios). A 
concentração dos controlos estava de acordo com as especificações do Kit 
(www.millipore.com/techlibrary/index.do), com uma exceção, em cada ensaio, e para a leptina: o 
controlo High (CH/CI) para a leptina, num dos ensaios, encontrava-se acima do limite superior do 
CII do Kit, enquanto que o CL/CI encontrava-se dentro do intervalo do CI do Kit (1115-2323 
pg/mL). Contudo, é importante ter em consideração o valor do Cv para o CH/CII (≈11.3 %), o que 
pode colocar, pelo menos um dos duplicados, dentro do intervalo das especificações; situação 
inversa ocorreu no outro ensaio, o controlo Low (CL/CI) encontrava-se acima das especificações do 
Kit, enquanto que o CH/CII se encontrava dentro do intervalo do CII do Kit (6225-13178 pg/mL). 
Contudo, é importante ter em consideração que o valor do CL/CI, ≈7.8 % acima do intervalo 
superior definido para o CI, está em linha com o valor das médias dos Cv (%) para o total dos 
ensaios, e de ≈7.3 %. Por outro lado, os valores dos duplicados do CH/CII (10967.99 e 10784.42 
pg/mL) estão dentro das especificações do Kit, com um valor de Cv (%) excelente (< 2 %), e 
próximos do valor esperado (9701.5 pg/mL). Pelo que, em função do exposto, podemos considerar 
que estão cumpridos os requisitos suficientes acerca da precisão e exatidão dos resultados dos 
ensaios para a leptina. Os valores dos Cv calculados para o intra-ensaio (n = 3 pares) foram < 3 %, < 
10 %, e < 5 %, para o TNFa, a leptina, e a IL-6, respetivamente. Para o inter-ensaio o Cv para o TNFa 
foi < 11 %, para a leptina o Cv (%) estava próximo do valor do intra-ensaio, enquanto que para a IL-
6 o Cv (%) estava claramente acima do valor encontrado para o intra-ensaio (≈25 %). Uma 
justificação plausível para os valores do Cv, para o inter-ensaio da IL-6, parece estar relacionado 

http://www.millipore.com/techlibrary/index.do
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com um eventual decaimento(/desnaturação) dos níveis de proteína, mesmo mantendo as 
amostras a -80 ºC, sendo que, entre os dois ensaios, distou mais de 6 meses. O que, terá tido um 
efeito mais significativo nos níveis de IL-6 (inter-ensaio x tempo), em comparação com os valores 
obtidos para o TNFa e a leptina. A Sensibilidade do ensaio Millipore (pg/mL), para a IL-6, a leptina, 
e o TNFa, é de 1.6, 85.4, e 0.14, respetivamente. Para valores de Cv (%), de intra- e inter-ensaio, de 
7.8, 7.9, e 7.8 e 18, 15, e 16, para a IL-6, a leptina, e o TNFa, respetivamente, e como indicado pelo 
fabricante. Amostras, com evidência de hemólise e/ou com valores de lipemia elevados, é sugerida 
a sua não utilização no(s) ensaio(s). Uma nota final para a reatividade-cruzada que é negligente, 
uma vez que os Ac são específicos para o analito a analisar, não interferindo com outros analitos 
do painel. 
 
5.1.2.5. Determinação do perfil em ácidos gordos nos eritrócitos (RBC) 
 O sangue foi obtido por venipunção, e 5 mL de sangue heparinizado foi deixado em 
repouso durante ≈30 min. Os eritrócitos (glóbulos vermelhos, RBC, do inglês) foram obtidos por 
centrifugação a 700xg durante 10 min, eliminou-se o sobrenadante, e lavou-se “the 
pellet”(/sedimento) 2 x com NaCl (0.9 %), seguida de nova centrifugação a 700xg durante 5 min. O 
“the pellet” obtido (0.5 mL) foi liofilizado e armazenado a -80 ºC, até posterior análise. 
Os ésteres metílicos dos ácidos gordos (FAME, do inglês) dos fosfolípidos (PL) das biomembranas 
foram obtidos pela adição de 1 mL de metanol anidro, e de 0.5 mL de metóxido de sódio (em 
metanol 1M), seguido de agitação durante 5 min, e de 1 h de reação no escuro (WW Christie, 
1989). A separação de fases foi melhorada pela colocação da mistura reacional num banho 
ultrassónico durante 10 min, seguido de 5 min de centrifugação a 1500xg. A fase orgânica foi 
recolhida e a fase aquosa (re)extraida com 2.5 mL de n-hexano, e de novo centrifugada (NM 
Bandarra et al., 2002). Os FAME foram concentrados até um volume final de 25 μL em n-hexano, e 
2 μL de amostra (utilizando o C21:0 como padrão interno) foi injectada numa coluna capilar DB-
Wax (30 m, 0.25 mm de diametro interno, e 0.25 μm de espessura, J&W Scientific, Agilent, U.S.A.) 
num cromatografo de gás (Varian CP-3800) equipado com detetor de ionização de chama (Varian, 
Palo Alto, U.S.A.). A temperatura do injetor e do detetor foi mantida a 250 ºC. A separação 
adequada foi obtida, para um período de tempo de 40 min, da seguinte forma: 5 min a 180 ºC, 
aumento da temperatura de 4 ºC/min até aos 220 ºC, e de 25 min a 220 ºC. Os FAME foram 
identificados pela comparação com os padrões, de elevado grau de pureza, da Sigma (Sigma, St. 
Lois, U.S.A.) (NM Bandarra et al., 2002). 
A percentagem relativa (mol %) de cada ácido gordo nas membranas das RBC foi determinada, e os 
rácios C16:1/C16:0, C18:1/C18:0, e C18:0/C16:0 foram calculados. Os dois primeiros representam 
um “surrogate marker” da atividade (medida pelo rácio produto-precursor) da SCD (ou D9D), 
SCD16 e SCD18, respetivamente; enquanto que o rácio C18:0/C16:0 é uma estimativa da atividade 
da elongase ELOVL6. 
 
5.1.2.6. Métodos computacionais: DFT 
 Métodos computacionais, Teoria da Densidade Funcional (DFT, do inglês), ao nível teórico 
B3LYP/6-31G(d,p), foram usados para analisar a estrutura e as propriedades eletrónicas (AD Becke, 
1993; AD Becke, 1998; C Lee et al., 1988 e RJ Bernardino e B Cabral, 2002) de todos os compostos 
estudados e, em particular, do EPA (C20:5 n-3), do DHA (C22:6 n-3), e dos seus derivados ésteres 
etílicos (P Bispo et al., 2014) e glicerofosfolípidos - utilizando diferentes espécies moleculares de 
16:0-sn2-PC, não zwiteriónicas - com diferentes ácidos gordos em posição sn2 (PA, SA, OA, AA, EPA, 
DPA, e DHA) (Figura 5.12). Todos os métodos computacionais foram efetuados com recurso ao 
programa Gaussian 03, e todas as figuras e potenciais electrostáticos de superficie foram 
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construidos com recurso ao software Molekel (MJ Frisch et al., 2003 e 
http://www.bioinformatics.org/molekel/wiki/). As energias relativas de dimerização (ΔEc 
correspondendo ao processo 2 x HUFA → [HUFA-HUFA], em que HUFA representa cada um dos 
ácidos carboxílicos estudados (EPA e o DHA), foram calculadas em função das diferenças de 
energia, a 298 K, entre a energia final dos dimeros e a soma das energias dos dois monómeros, ao 
mesmo nível teórico, com base em estudos anteriores (RJ Bernardino e B Cabral, 2002 citados por 
P Bispo et al., 2014). 
 Por exemplo, o tipo de grupo funcional em sn3 e os AG em posição sn1/2 têm grande 
influência sobre as propriedades biofísicas e bioquímicas dos glicerofosfolípidos. Foi sugerido, que 
os processos envolvidos na regulação da formação das diferentes espécies de PL, parecem ocorrer 
por mecanismos “quasi-independentes”, porque alguns destes podem envolver efeitos 
cooperativos (K Zarringhalam et al., 2012). Estes autores indicam que a PC e a posição sn2 
apresentam maior efeito cooperativo e são mais reguladas, do que a PE e a posição sn1, 
respetivamente; e que os AG C16:0, C16:1, e C18:0 são os mais representativos na posição sn1, e 
com o C18:2 n-6, o C20:4 n-6, o C20:5 n-3, e o C22:6 n-3, como os AG em maioria na posição sn2, e 
que ambos os grupos apresentam tendência para associarem-se em conjunto. 
 

 
Figura 5.12. (P Bispo et al., 2015) Esquematiza as distâncias (painel da esquerda) e as cargas 
atómicas parciais (painel da direita) consideradas no presente trabalho. Painel da esquerda: 
distâncias (Å) entre o azoto(N) da colina e os 3 átomos de carbono da molécula de glicerol CG1sn-1, 
CG2sn-2 e CG3sn-3) (a); CG1 no glicerol e o carbono carbonilo e o carbono alfa (Cα) na cadeia acilo 
em sn1 (b); o carbono carbonilo, o Cα, e o carbono ómega (Cω) na cadeia acilo em sn1 com os 
correspondentes carbonos na cadeia acilo em sn2 (c); o CG1sn-1 no glicerol e o carbono carbonilo e 
o Cα na cadeia acilo em sn2 (d); Painel da direita: cargas parciais de Mulliken (a.u.) para os átomos 
identificados nos sistemas estudados, exemplo para a espécie molecular C16:0-C20:4n6-PC. 
 
 
 Por outro lado, a fluidez das membranas, as vias de sinalização (e.g., TLR), ou a formação e 
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conformação das lipoproteínas dependem em grande parte da estrutura molecular dos 
PL/glicerofosfolipidos (ME Greenberg et al., 2008 e VA Tyurin et al., 2012). 
Para cada uma das espécies moleculares de PC foi cálculado o espectro de infravermelho (I-R, do 
inglês) teórico (Figura 5.13), e com atenção às frequências das vibrações dos grupos metileno (DC 
Lee e D Chapman, 1986; JFD Liljeblad et al., 2010 e R Lu et al., 2004). A Figura 5.13 mostra o 
espectro de I-R teórico para a espécie 16:0-20:5n-3-PC. A região entre os 2800-3100 cm-1, fornece 
informação acerca do estado conformacional e da desordem das cadeias acilo nas espécies de PC, 
o que pode influenciar a fluidez das membranas (Hakan Arslan et al., 2013; JFD Liljeblad et al., 
2010 e R Lu et al., 2004). 
 
 

 
Figura 5.13. Espectro teórico de IR, exemplo para a espécie 16:0-20:5n-3-PC. (P Bispo et al., 2014) 
 

5.1.2.7. Outras determinações e parâmetros bioquímicos 
 O colesterol das LDL (LDL-c) foi calculado pela formula de Friedewald’s (WT Friedewald et 
al., 1972) para valores de TAG < 400 mg/dL, em que o LDL-c = Total-C – (HDL-c) – TAG/5; e o 
colesterol das VLDL (VLDL-c), como parte da formula anterior, i.e., VLDL-c = TAG/5.  
Os rácios ApoA1/ApoB, HDL-c/ApoA1, LDL-c/ApoB, ou Leptina/adiponectina Total foram calculados. 
 
O QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index) foi determinado com base na equação (H 
Yokoyama et al., 2003). 
 

QUICKI = 1/[log(FPI) + log(FPG)] 
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O HOMA1-IR (Homeostasis Model Assessement Insulin Resistance) foi determinado com base na 
equação (H Yokoyama et al., 2003). 
 

HOMA-IR= glucose jejum X insulina jejum/405 
 
O HOMA2–IR e a percentagem de células β (% células β) foram calculados pelo “HOMA Calculator 
v2.2.” com base no software disponibilizado em http://www.dtu.ox.ac.uk, desenvolvido pela 
Unidade de Diabetes da Universidade de Oxford.  
Em geral, os resultados do HOMA1-IR são mais elevados do que os obtidos pelo HOMA2-IR (FH 
Safar et al., 2011). Por outro lado, apesar do imunoensaio da mercodia para a quantificação da 
insulina apresentar reatividade cruzada com a pro-insulina des (64-65) e pro-insulina split (65-66) 
de 98 e 56 %, respetivamente, a concentração no soro/plasma destas pro-insulinas, apesar de 
aumentar durante o teste de sensibilidade oral à glucose, e em indivíduos t2DM, é muito baixa em 
condições basais (jejum) (S Marcovina et al., 2007; WJ Sobey et al., 1989 e D Cheyenne, et al. 
1994), como as determinadas neste trabalho. Por outro lado, o HOMA2-IR “calculator”, na 
determinação da IR (inverso da % S), assume, em casos em que o imunoensaio não é especifico 
para a insulina humana, uma correção no valor estimado de cerca de 13.5 %, o que corresponderá 
a ≈10 % do peptido C + proinsulina intacta e os restantes às formas des e split. Contudo, o kit ELISA 
da Mercodia tem uma reativa cruzada < 0.01 % com o peptido C e para a pro-insulina intacta, e < 
0.5 % com as formas des (31-32) e split (32-33), pelo que foi decidido usar como “entrada” no 
cálculo do HOMA2-IR, % S, e da % B, o valor como “specific insulin”. Duas notas finais, por um lado, 
um aspeto importante diz respeito ao fator de conversão, que para o imunoensaio Mercodia é de 
6, para a transformação em unidades S.I., e como sugerido pela ADA (S Marcovina et al., 2007); por 
outro lado, os indivíduos (n = 2) sobre insulina exógena (insulinoterapia) estão fora do cálculo da % 
células β, mas não do HOMA2-IR. Contudo, um dos indivíduos, a fazer insulinoterapia na 
“baseline”/T0 (1.6 % do total de indivíduos considerados), ficou fora do cálculo do HOMA2-IR, uma 
vez que a concentração de insulina excedia, de forma significativa, o limite superior permitido (300 
pmol/L) para aplicação no “algoritmo fisi(pato)ológico”. Finalmente, 9.7 % dos indivíduos, na 
“baseline”/T0, apresentavam valores de insulinemia ≤ 16 pmol/L (mas apenas 1 no T1), e 1.6 % 
valores < a 20 pmol/L, sendo todos incluídos para o cálculo do HOMA2-IR/% células β, com valores 
de referência iguais ao limite inferior para a insulina e, uma vez que os valores de glicemia 
encontravam-se dentro do intervalo fisio(pato)lógico (TM Wallace et al., 2004 e SE Manley et al., 
2008).  
 
Os critérios (Tabela 5.1.) para a determinação dos parâmetros associados ao Met Sind foram 
obtidos com base na “Joint Interim Statement of the International Diabetes Federation Task Force 
on Epidemiology and Prevention, 2009”, e definido como a presença de pelo menos 3 desses 
parâmetros (KGMM Alberti et al., 2009). 
 
 
Tabela 5.1. Parâmetros associados à classificação do Met Sind (KGMM Alberti et al., 2009). 
 

      

Perímetro cintura (cm) ♂ 102 

 ♀ 88 

   

TAG (mg/dL)  ≥ 150 ou tratamento  

http://www.dtu.ox.ac.uk/
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HDL (mg/dL) ♂ < 40 ou tratamento 

 ♀ < 50 ou tratamento 

   

TA (mmHg)  ≥ 85/130 ou tratamento 

   

Glucose (mg/dL)   ≥ 100 ou tratamento 

   

 
 
O índice lipofílico (LI), a soma dos AG individuais em função da sua afinidade, e que reflete a 
fluidez das biomembranas, e que pode estar relacionado com o risco de CVD, foi determinado pela 
equação (H Wu et al., 2013). 
 

  ∑[ácidos gordos (%)i x ponto de fusão (ºC)i] 

   LI=  _______________________________________________                        eq. 1 

   ∑[ácidos gordos (%)i] 
 
 
A atração entre os diferentes AG (e os outros compentes das biomembranas), é um dos fatores 
mais importantes na regulação da fluidez das biomembranas, sendo determinada pelas interações 
de van der Waals, e que dependem do tamanho das cadeias hidrocarbonadas dos AG, e do grau de 
insaturação, sendo que os AG mais saturados e com maior tamanho de cadeia induzem uma maior 
atração lipofílica e alterações nas propriedades de “empacotamento” nas biomembranas (G van 
Meer et al., 2008 citados por H Wu et al., 2013). Esta atração lipofílica pode ser medida pelo ponto 
de fusão dos AG (VA Vaclavik e EW Christian, 2008 citados por H Wu et al., 2013); e com os AG da 
dieta e da de novo lipogénese a poderem ser incorporados na membrana fosfolipídica, e a 
contribuir para modificar as propriedades físico-químicas e as funções destas estruturas (H Wu et 
al., 2013). 
 

5.1.3. Análise estatística 
 A normalidade da(s) amostra(s) foi determinada pelos testes de kurtosis/skewness, Shapiro-
Wilk, e/ou Kolmogorov-Smirnov, na ausência da distribuição normal e/ou na presença de 
“outliers”, as variáveis foram “log-transformadas”, e nos casos em que mesmo assim mantém-se a 
distribuição não normal, foram utilizados testes não paramétricos. O nível de significância 
considerado foi de p < 0.05, a menos que outro valor seja indicado. Os resultados são apresentados 
como média ± SD, mediana, mediana e IQR, ou outro quando referido. 
 O estudo de intervenção não foi registado em virtude da sua natureza, e.g., trata-se de um 
estudo não randomizado, sem grupo controlo, e que apresenta um caracter essencialmente 
observacional. Por outro lado, a análise dos dados não foi desenvolvida de acordo com os 
princípios do “intention-to-treat”, deste modo “apenas” o total de 57 indivíduos, que começou e 
terminou o estudo de intervenção, foram incluídos na análise final.  
Nesta análise primária, as diferenças nos parâmetros clínicos, bioquímicos, nutricionais, ou no 
perfil em AG nas RBC, ao longo dos períodos de intervenção/pós-intervenção, foram determinadas 
utilizando testes não paramétricos, e.g., de Friedman (“Friedman ANOVA by ranks test”) para os 
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vários tempos (BL/T0, T1 e T3) (n ≥ 3) e, com análise posterior (comparações post hoc) pelo teste 
de Wilcoxon (n = 2) “Wilcoxon signed-rang test”. A análise secundária foi efetuada excluindo os 
indivíduos que faziam uso de suplementos nutricionais, ou após estratificar em função do IMC.  
Para comparar diferenças entre 3 ou mais grupos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (teste não 
paramétrico). As associações lineares entre as diferentes variáveis foram determinadas pelos 
coeficientes de correlação de Pearson e/ou de Spearman’s, e/ou utilizando regressão linear 
múltipla. O perfil em ácidos gordos nas membranas das RBC, foram apresentados em percentagem 
relativa. Os nutrientes são considerados em g/dia, ou convertidos em função da sua percentagem, 
e.g., em relação ao VCT (% E). No caso dos BCAA (“branched-chain amino acids”) estes são 
considerados em função da sua percentagem no total das proteínas e da energia, e ainda em g/kg 
de peso corporal.  
Valores de HR, SBP, e DBP, na BL/T0 foram aleatoriamente perdidos para 11, 7 e 7 voluntários, 
respetivamente, para a hsCRP em 7 participantes, e o IMC em 1 (no total de 78). Valores das 
subfrações moleculares das HDL (L-, I-, e S-HDL), na análise de sub-grupo na BL/T0, foram 
”perdidos” para 2 voluntários, 4 para a EL, e 5 para as oxLDL (no total de 62). Valores de TNFa, IL-6, 
leptina, e Adipo-HMW, na análise de sub-grupo das adipocitocinas na BL/T0, foram ”perdidos” para 
3, 3, 2, e 9 voluntários, respetivamente (no total de 50). Do total de indivíduos na “baseline” (n = 
78), 1 voluntário não apresenta o perfil em ácidos gordos nas membranas das RBC, determinado 
por GC-FID (cromatografia de gás-com detetor de ionização de chama) e, em 1 indivíduo, não foi 
possível a quantificação da percentagem relativa de DPA, com base no cromatograma obtido. 
 

Determinação do tamanho da amostra 
Em função dos ensaios clínicos RC e estudos de intervenção anteriores (considerando, por 
exemplo, dose e tempo de intervenção), em que verifica-se variações [Delta (Δ)] nos níveis de TAG 
(“end-point” primário), que podem atingir, em função dos valores na “baseline” e da dose/período 
de intervenção, até ≈45 % (Ver Capítulo 3); foi considerado, que em 3 meses de intervenção, para a 
suplementação com doses de ≈500 mg/dia de HUFA n-3 na forma de sardinha em conserva, 
incluída na dieta usual, poder-se-ia obter, nesta amostra, uma redução de cerca de 10 a 15 %. Por 
exemplo, em um estudo randomizado e controlado, em um pequeno grupo de jovens adultos 
aparentemente saudáveis, a ingestão de salmão (1398 + 1710 mg/dia de EPA e DHA, 
respetivamente) ou de bacalhau (48 + 86 mg/dia de EPA e DHA, respetivamente), durante 15 dias, 
como única fonte de PUFA n-3 na dieta, mostrou que os níveis séricos de TAG, um fator de risco 
independente para as CVD (P Cullen, 2000 citado por VH Telle-Hansen et al., 2012), diminuiam, de 
forma significativa, nos dois grupos ao fim de 15 dias, comparativamente com o grupo controlo e, 
cerca de 11 % e 22 %, quando comparou-se os valores dentro dos grupos com ingestão de 
bacalhau e de salmão, respetivamente (VH Telle-Hansen et al., 2012). Os níveis séricos de HDL-c 
aumentaram de forma significativa após a ingestão de salmão, comparativamente com o grupo 
controlo, e dentro do grupo observou-se um aumento de 5 % no HDL-c, comparando com os 
valores da BL/T0, mas sem que ocorressem alterações nos níveis de Total-C e de LDL-c. Outro 
estudo, desenhado para examinar o efeito do DHA nos níveis de lípidos e lipoproteínas no plasma, 
em 36 indivíduos (19 grupo intervenção vs. 17 grupo controlo) com excesso ponderal/obesos, 
suplementados com 2 g/dia de DHA ou “placebo”, durante 4.5 meses, observou um aumento 
significativo do tamanho médio das partículas de LDL e HDL, comparativamente com o grupo 
controlo (LM Neff et al., 2011). A suplementação com DHA diminuiu a concentração dos TAG totais 
em 21 % (de 115 ± 49 para 92 ± 35 mg/dL), e dos TAG nas VLDL (p = 0.009); mas sem diferenças 
significativas nos níveis de HDL-c, entre os dois grupos. Com base na determinação por NMR, os 
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TAG diminuíram de 122 ± 49 para 88 ± 39 mg/dL, quando se comparou os valores na BL/T0 e no 
final da suplementação. As IDL diminuíram 39 %, as grandes LDL aumentarem 40 %, e as pequenas 
LDL diminuíram 18 %, e com as médias HDL a diminuírem 60 % e as grandes HDL 40 %, sem que se 
observassem diferenças nas pequenas HDL, comparativamente com o grupo placebo. Em 12 
indivíduos obesos do género masculino, com adiposidade abdominal, e dislipidemia, a 
suplementação com 4 g/dia de óleo de peixe (1.8 g EPA + 1.56 g DHA), na forma de ésteres etílicos 
(EE), durante 6 semanas, diminuiu a concentração de TAG em 18 % e das VLDL-ApoB em 20 %, e a 
excreção hepática das VLDL-ApoB em 29 %, comparativamente com o grupo controlo, e aumentou 
a percentagem de conversão das VLDL-ApoB/IDL-ApoB/LDL-ApoB (DC Chan et al., 2003).  
Em função dos dados disponíveis na pré-BL e na BL/T0 (2 séries do mesmo grupo de 4 indivíduos, 
separadas por < 3 meses) foi considerado para a determinação do tamanho da amostra, em função 
de, um nível de significância = 95 % (0.05) e um poder estatístico de 80 % (0.8), com base na 
equação n= 2 x (1.96 + 0.8416)Exp2 x SD(σ)Exp2/Delta(Δ)Exp2 (P Patra, 2012;  J Charan e T Biswas, 
2013 e P Kadam e S Bhalerao, 2010), e que para os TAG corresponderia a valores entre n = 28 e n = 
63, para um delta de 15 % e 10 %, respetivamente. Contudo, tendo em consideração os valores 
expectáveis para as desistências (média estimada de 7-10 %/mês), seria necessário um valor 
mínimo de “n” entre 34 e 75 na “baseline”. A que acresce a eventual heterogeneidade da amostra 
populacional (e.g., IMC, idade, ou a presença de patologias associadas).  
Em relação ao HDL-c, para uma variação de 7.5 % o tamanho de amostra, cálculado e indicado 
acima, seria suficiente para observar diferenças, mas um maior tamanho de amostra poderia ser 
necessário quando se considera um delta de “apenas” 5 %. No caso do LDL-c, para variações de 10 
%, corresponderia a um “n” superior a 80 indivíduos, e próximo de 100 quando se considera as 
eventuais desistências. Como alternativa, o rácio ApoA1/ApoB, um importante fator de risco CVD 
(P Barter et al., 2006), pode ser utilizado como “end-point” primário, uma vez que, para um delta 
de 10 %, corresponde a um n = 48(58), e pode descriminar melhor a presença de Met Sind na 
população obesa comparativamente com os níveis de LDL-c (Xin Ying et al., 2012).  
Para os “end-points” secundários, como “surrogate marker” do tamanho das partículas de LDL e 
HDL, valores de “n” entre 49(59) e 24(29), para os rácios LDL-c/ApoB e HDL-c/ApoA1, 
respetivamente, poderiam ser suficientes, considerando variações de 5 %. Por outro lado, apesar 
de uma das séries estar incompleta em relação aos dados dos voluntários, amostras com “n” ≤ 60 
indivíduos poderão ser suficientes para observar diferenças, ao longo do período de intervenção, 
para as grandes LDL (LDL-1-2), as MID-LDL, e para as grandes HDL (L-HDL) e as I-HDL, mas amostras 
de tamanho superior poderão ser necessárias para as S-HDL e para as sdLDL. Finalmente, de referir 
que para a glucose, para uma variação de 5 %, um n = 22(27) foi determinado, mas com valores 
claramente superiores para a hsCRP (apesar de uma das séries estar igualmente incompleta), em 
virtude, principalmente, do elevado valor de desvio padrão (SD) na pequena amostra utilizada. 
 
5.1.4. Composição química e perfil em ácidos gordos das conservas de sardinha 

As latas de sardinha em conserva, do mesmo lote, foram adquiridas à COFACO (Lisboa, Portugal). 
Das quais determinou-se o peso médio escorrido (após rejeitar o óleo de cobertura/enchimento), 
e que correspondeu a um valor médio de ≈100g/lata (peso net de 120g), assim como a composição 
química aproximada, e o perfil em ácidos gordos (AOAC, 1995 e NM Bandarra et al., 2001) (Tabela 
5.2). 
 
Tabela 5.2. Média dos valores da composição química aproximada (g/100g), das latas de sardinha 
em conserva. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charan%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charan%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadam%20P%5Bauth%5D
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Composição química/Nutrientes (g/100g)     

Humidade 57,00  

Proteínas 24,80  

Lípidos 14,50  

Cinza 3,70  

Classes lípidos (g/100g)   

SFA 4,54  

MUFA 3,23  

PUFA 5,20  

PUFA n-6 2,49  

PUFA n-3 2,57  

Ácidos gordos (g/100g total ácidos gordos)   

C16:0 (PA) 2,88  

C18:1 n-9 (OA) 1,84  

C18:2 n-6 (LA) 2,39  

C20:5 n-3 (EPA) 1,10  

C22:5 n-3 (DPA) 0,12  

C22:6 n-3 (DHA) 0,45  

EPA+DHA 1,55  

HUFA n-3 (EPA+DPA+DHA) 1,67  

Rácios   

PUFA n-3/PUFA n-6 1,03  

EPA/DHA 2,43  

EPA/LA 0,46   

 
 
 
O consumo das latas de sardinha em conserva, 2x/semana, representou a ingestão de ≈440 mg/dia 
de EPA+DHA, e de ≈480 mg/dia de EPA+DPA+DHA (HUFA n-3), e de 735 mg/dia de PUFA n-3 totais, 
correspondente a um rácio EPA/DHA de ≈2.5:1, para um rácio n-3/n-6 próximo de 1:1 e de um rácio 
EPA/LA de ≈1:2 (mesmo após escorrer e eliminar o óleo de cobertura). O consumo de duas latas de 
sardinha por semana, e os cerca de 440 mg de EPA+DHA/dia, estão dentro das recomendações 
para a prevenção primária das CVD, quer em termos de consumo de peixe gordo (2x por semana, 
2x100 g, considerando a massa total como parte edível), quer em termos da quantidade em AG n-3 
(ver Capítulo 3). 
 Em animais, ratos Wistar, o consumo “ad libitum” de dietas normo e isocalóricas com duas 
formulações, contendo diferentes quantidades de sardinha em conserva: a dieta LS (“Low sardine” 
11 % m/m de sardinha em conserva, com valores de EPA+DHA próximos da recomendação para a 
prevenção primária das CVD em humanos) e dieta HS (“High sardine” 22 % m/m de sardinha em 
conserva, com valores de EPA+DHA próximos da recomendação para a prevenção secundária das 
CVD em humanos), durante 10 semanas, mostrou que a dieta LS tinha um efeito positivo sobre o 
perfil de lípidos no plasma e, em particular, na diminuição dos níveis de colesterol total e das LDL 
(p < 0.05), sendo este efeito mais evidente na dieta HS, com a qual verificou-se um aumento da 
concentração da adiponectina (p < 0.05), e quando comparadas com o grupo controlo. Contudo, a 
dieta HS mostrou igualmente um aumento significativo nos níveis de IL-1β, quando comparado 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

141 

 

com os grupos LS e controlo (Tabela 5.3) (PO Rodrigues et al., 2014). Por outro lado, apesar do EPA 
aumentar de forma significativa nas RBC, em função do aumento da quantidade de sardinha em 
conserva na dieta dos animais; o efeito sobre o DHA, apesar de aumentar nas RBC, foi menos 
evidente, não atingindo a significância estatística, quando comparou-se as dietas LS com a HS 
(Tabela 5.3) (PO Rodrigues et al., 2014) (ver também Secção 6.2.5.1.).  
 
Tabela 5.3. Parâmetros bioquímicos e perfil em ácidos gordos (AG) nos eritrócitos (RBC) de ratos 
Wistar, após suplementação com diferentes doses de sardinha em conserva (Adaptado de PO 
Rodrigues et al., 2014). 

Ct* LS HS SEM P

Parâmetros de crescimento

Peso corporal inicial  (g) 190 189 190 4,3 NS

Peso corporal final (g) 397 379 392 11,1 NS

Parâmetros bioquímicos no plasma

Total-c (mg/L) 728a 523b 359c 33,6 < 0,001

HDL-c (mg/L) 164a 157a 108b 9,09 < 0,001

LDL-c (mg/L) 422a 317b 200c 3,46 < 0,001

VLDL-c (mg/L)# 155 162 151 20,1 NS

TAG (mg/L) 77,7 80,8 75,3 10 NS

Glucose (mg/L) 1420 1550 1450 85,6 NS

Insulina (pg/mL) 298 286 311 42,8 NS

HOMA-IR (mmol/L x mU/L) 3,08 3,22 3,1 0,559 NS

Leptina (ng/mL) 2,45 1,83 2,2 0,192 NS

Adiponectina (μg/mL) 18,7b 24,5a 21,8a 1,2 <0,01

Rácio Leptina/Adiponectina 128a 80,7b 89,7b 12,4 < 0,05
IL-1β (pg/mL) 58,5b 66,8b 177a 12,1 < 0,001

IL-6 (pg/mL) 129 126 131 7,47 NS

TNFa (pg/mL) 22,9 22,7 23,2 0,267 NS

MCP-1 (pg/mL) 106 97,5 108b 7,27 NS

Perfil em AG nas RBC

PA, C16:0 25,1a 20,9b 24,9a,b 1,17 < 0,05

SUM SFA 42,3 36,8 39,7 1,64 NS
OA, C18:1 n -9 9,01a,b 8,77b 10,1a 0,345 < 0,05

SUM MUFA 10,6 11,1 12,1 0,433 NS
LA, C18:2 n -6 9,52a 10,5a 7,05b 0,377 < 0,001
AA, C20:4 n -6 19,3a 16,1b 10,4c 0,679 < 0,001
EPA, 20:5 n -3 ND 1,81b 6,23a 0,286 < 0,001
DPA, 22:5 n -3 0,533b 1,66a,b 2,35a 0,321 < 0,01
DHA, 22:6 n -3 1,15 3,41a 4,47a 0,362 < 0,001

SUM PUFA 42,6b 49,2a 43,1a,b 1,75 < 0,05
SUM n -6 32,3a 30,3a 20,0b 0,792 < 0,001
SUM n -3 10,1b 18,7a 23,0a 1,33 < 0,001
Rácio n -3/n -6 0,31c 0,622b 1,15a 0,047 < 0,001

* Ct “Grupo control” (0 % m/m de sardinha em conserva); 
#
 VLDL = TAG/5;   

 
 

Controlo de qualidade no consumo de sardinha em conserva ao longo do período de intervenção 

O controlo de qualidade e a adesão ao estudo de intervenção foi obtido a) pela realização do FFQ 
(às 12 semanas); b) pelo registo do consumo das latas de sardinha em conserva (frequência e a 
quantidade, controlo feito às 4(T1) semanas e 12(T3) semanas); e c) pela análise ao perfil em 
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ácidos gordos nas RBC, e em particular à proporção de EPA, DHA, e ao O3I (às 4 e 12 semanas), e 
comparativamente com os resultados obtidos, no FFQ, e no perfil de ácidos gordos nas RBC, na 
BL/T0 e no WO (Figura 5.1.). 
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Capítulo 6 – Resultados & discussão 
 

6.1. – Caracterização da população, pré-BL/BL, intervenção e pós-intervenção 
 

6.1.1. Protocolo experimental e amostra populacional 
 

6.1.1.1. Protocolo experimental 
Dos 82 indivíduos que visitaram o Departamento de Bioquímica (DB)-FCM-UNL, no âmbito 

do presente trabalho de investigação, quatro (n = 4) não manifestaram interesse em participar no 
estudo; do total de voluntários considerados na BL/T0 (n = 78), três (n = 3) indivíduos que 
aceitaram participar, e assinaram o consentimento informado, desistiram por motivos 
desconhecidos, pelo que n = 75 iniciaram o período de intervenção (Figura 6.1.). Dos que 
recolheram, e iniciaram o consumo, das latas de sardinha em conserva, 7 indivíduos desistiram no 
“follow-up” das 4 semanas (visita em T1): 3 invocaram razões de ordem pessoal, 2 questões 
laborais/profissionais, e 2 por não gostarem de sardinhas em conserva, sendo que 68 continuaram 
e 57 terminaram (≈76 % do total de voluntários que iniciaram o estudo e ≈73% do total de 
voluntários na BL/T0) o período correspondente aos 3 meses (T3) de intervenção. Um conjunto de 
voluntários (n = 10) foi selecionado, de modo parcialmente aleatório (ver Capítulo 5), para uma 
visita aos ≈6.5 meses, e referente ao período de pós-intervenção ou de “washout” (WO) (Figura 
6.1.).  
Como recentemente reportado, apesar da adesão à intervenção não ser usualmente indicada, 
valores na ordem dos 78 %, com a diminuição da adesão a ocorrer em função do aumento no 
tempo de intervenção, têm sido referidos na literatura (von Houwelingen et al., 1987 Citado por PE 
Miller et al., 2014). 
 

75 iniciaram o estudo de
intervenção (4 semanas) 

68 continuaram o estudo
de intervenção

(8 semanas)

57 completaram o
estudo de intervenção

(12 semanas)

7 desistiram
3. motivos pessoais
2. questões laborais

2. não gostam de
sardinha em conserva

11 desistiram
6. questões laboriais
4. motivos pessoais

1. gravidez

Estudo, e.g., 
observacional,

caso-controlo, etc

Estudo de intervenção
(análise ás 4 semanas) 

Total de indivíduos
(n= 82) 

7 desistiram antes do início
do estudo intervenção (3 + 

4) 

Estudo de intervenção
(análise ás 8 semanas)

Período de pós-
intervenção

(WO)

(n=10 voluntários) 

Estudo de
pós-intervenção
(≈14 semanas)

 
 
Figura 6.1. Diagrama de Fluxo dos participantes nos períodos de intervenção e pós-intervenção. 
 
 
6.1.2. Amostra populacional 
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Para toda a amostra populacional na BL/T0 (n = 78) a média das idades foi de 48.5 ± 13.5 anos 
(entre os 19 e os 80 anos), para um peso corporal de 81 ± 16 kg (54-119 kg), e um IMC de 29.2 ± 
5.4 (19.3-41.4, n = 77) (Tabela 6.1), em que 24 são indivíduos normoponderais (≈31 %) e 36 obesos 
(46.7 %). Dos setenta e oito voluntários, 42 (≈54 %) eram mulheres e 36 (≈46 %) homens, na sua 
grande maioria Caucasianos de raça branca (n = 74, ≈95 %), 3 Africanos de raça negra (≈4%, dois do 
género feminino), e de outras raças/etnias (n = 1, ≈1 %). Curiosamente o Inquérito Nacional de 
Saúde (INS) de 2014 indicou um aumento da prevalência do excesso ponderal/obesidade entre a 
população portuguesa adulta (≥ 18 anos), na última década, para valores próximos dos 53 %, com 
maior expressão no género feminino, e no escalão etário entre os 45 e os 74 anos (Ver Capítulo 1).  
Os níveis de glucose eram de 100 ± 26 mg/dL, com o HDL-c e o LDL-c a representarem 51 ± 13 
mg/dL e 120 ± 35 mg/dL, respetivamente, para valores de TAG de 113 ± 54 mg/dL [mediana (IQR, 
InterQuartile Range, do inglês) de 100.5 (73) mg/dL], e de hsCRP 3.4 ± 3.6 mg/L [mediana (IQR) de 
1.71 (4.42), n = 71] (Tabela 6.1 e resultados não mostrados). Curiosamente, os indivíduos de raça 
negra apresentavam valores mais altos de Lp(a), para um valor de mediana (IQR), no total da 
amostra na “baseline”/T0, de ≈0.22 (0.4). Uma ingestão média de calorias totais (energia, E) de 
2335 ± 663 kcal/dia foi reportada pelos voluntários, para valores de proteínas, hidratos de carbono 
(H. C.), e lípidos de 18.5 ± 2.8 (% E), 46.1 ± 7.3 (% E) e 34.6 ± 5.6 (% E), respetivamente. A ingestão 
média de SFA e MUFA foi de 10.1 ± 2.2 (% E) e 16.2 ± 3.7 (% E), respetivamente, e a ingestão de 
PUFA totais de ≈5.5 ± 1.1 (% E). Com os TFA a representarem 0.43 ± 0.16 (% E). Sendo os valores de 
PUFA n-6 e PUFA n-3 de ≈4.2 ± 1.1 (% E) e 0.62 ± 0.11 (% E), respetivamente (Tabela 6.1). Com o 
consumo de H. C. simples (açucares) e complexos a situar-se nos ≈21 (% E) (125 g/dia) e 15 (% E) 
(89 g/dia), respetivamente. Os valores médios (% do total de ácidos gordos) do LA, AA, EPA e DHA 
nas RBC, eram de ≈9, 12, 0.8, e 4.5 %, respetivamente; para um Índice Ómega-3 (O3I) de 5.3 ± 1.4 
% (Tabela 6.1 e resultados não mostrados).  
 
Tabela 6.1. Características gerais da amostra populacional na “baseline” (n = 78). 

    

Parâmetros clínicos n média (variação) SD 

Idade (anos) 78 48.49 (19 – 80) 13.53 

Peso corporal (kg) 78 80.82 (53.80 – 118.90) 15.86 

IMC (kg/m2) 77 29.22 (19.27 – 41.41) 5.41 

Parâmetros 
bioquímicos       

Glucose (mg/dL) 78 100.51 (66.00 – 257.00) 26.41 

HDL-c (mg/dL) 78 50.86 (23.00 – 90.00) 13.21 

LDL-c (mg/dL) 78 119.85 (59.00 – 195.00) 34.97 

TAG (mg/dL) 78 113,.39 (34.00 – 294.00) 53.91 

ApoA (g/dL) 78 1.46 (0.87 – 2.68) 0.3 

ApoB (g/dL) 78 0.83 (0.44 – 1.32) 0.23 

Lp(a) (g/L) 78 0.34 (0.00 – 2.21) 0.37 

Ingestão dietética diária       

Calorias (kcal) 78 2335 (1162.6–4581) 663.16 

Proteínas (% E) 78 18.52 (12.33 – 26.42) 2.81 

Hidratos de Carb. (% E) 78 46.11 (27.76 – 63.25) 7.25 

Açucares (% E) 78 21.41 (7.07 – 34.52) 5.78 

H. C. Complexos (% E) 78 15.03 (7.50 – 28.18) 4.13 

Lípidos (% E) 78 34.65 (23.71 – 49.68) 5.59 
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SFA (% E) 78 10.10 (5.41 – 16.02) 2.24 

MUFA (% E) 78 16.22 (9.78 – 29.00) 3.74 

PUFA (% E) 78 5.47 (3.98 – 9.51) 1.14 

PUFA n-3 (% E) 78 0.62 (0.38 – 1.13) 0.16 

PUFA n-6 (% E) 78 4.16 (2.16 – 7.78) 1.06 

AG trans (TFA, % E) 78 0.43 (0.17 – 0.96) 0.16 

Perfil em AG nas RBC 
(%)       

C18:2 n-6 (LA) 77 8.85 (5.71 – 11.75) 1.33 

C20:4 n-6 (AA) 77 12.23 (8.24 – 14.96) 1.36 

C20:5 n-3 (EPA) 77 0.78 (0.26 – 2.84) 0.46 

C22:6 n-3 (DHA) 77 4.54 (1.78 – 8.05) 1.15 

    

 
Considerando a informação disponível (em função da “missing data”), a percentagem (% 
cumulativa) de voluntários que reportaram ser fumadores/ex-fumadores foi de ≈35 % (42.2 %) vs. 
≈47 % (57.8 %), e em linha com os resultados do mais recente INS de 2014 (ver Capítulo 1). 
Adicionalmente, ≈22 % (27 %), reportaram a prática regular de atividade física, contra 59 % (73 %) 
que não o faziam, e com cerca de 20 % (22 %) a reportar o uso de suplementos nutricionais com 
ácidos gordos n-3 e/ou Vit.&Min. Os anti-hipertensivos (com 41 %, e percentagem cumulativa de 
47.1) eram o grupo de medicamentos mais utilizado entre os participantes incluídos no presente 
estudo de investigação na “baseline” (BL/T0), seguido pelos medicamentos hipolipidémicos (com 
≈24 %, e percentagem cumulativa de 28.4), os anti-diabéticos orais (ADOS e/ou insulina exógena) 
(com ≈19 %, e percentagem cumulativa de 22.4) e os NSAID (com 9 %, e percentagem cumulativa 
de 10.9) (ver Tabela 6.2).  
 
 
Tabela 6.2. Exemplo da terapêutica farmacológica na “baseline”(BL/T0) por principio ativo (P.A., em 
mono ou politerapia) 

 

Dicloridrato de trimetazidina 

Hidrogenossulfato de Clopidrogrel 

àcido acetilsalicílico  

Atenolol 

Cloridrato de amiodarona 

5-mononitrato de isossorbida 

Lisonopril 

Captopril  

Bisoprolol 

Cloridrato de lercanidipina 

Furosemida 

Losartan de potássio 

Valsartan plus hidroclorotiazida 

Irbesartan plus hidroclorotiazida 

Telmisartan plus hidroclorotiazida 

Amlodipina 

Ramipril plus hidroclorotiazida 
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Hidrocloreto de Colestipol  

Simvastatina 

Atorvastatina 

Ezetimiba 

Colestiramina 

Fenofibrato 

Ácido nicotínico  

Sulfonilureias 

Embonato de metformina 

Cloridrato de metformina 

 

 
Outros dados da BL/T0 indicam que, por exemplo, ≈5 % dos participantes utilizavam levotiroxina 
sódica, com ≈4 % a concluírem o período referente ao estudo de intervenção, e 1.3 % o período de 
pós-intervenção (WO); dos ≈6 % sob alopurinol na BL/T0, ≈2.5 % não completaram os 3 meses 
referentes ao período de intervenção, incluindo um indivíduo com valores de ácido úrico 
superiores a 7.0 mg/dL; e com ≈5 % a reportarem o uso regular de contracetivos orais (resultados 
não mostrados).  
Contudo, porque uma percentagem significativa dos dados referentes ao uso de medicamentos foi 
“self-reported”, e apesar de apresentar uma descrição geral (Tabela 6.2), a incidência nos dados 
referentes ao uso de medicamentos, na presente análise, será efetuada nos casos em que existe 
intervenção/informação médica direta (voluntários provenientes dos Serviços de Medicina de 
Hospitais públicos, Clínica privada, e/ou médico de família) e, em particular a referente ao 
conjunto de indivíduos com t2DM, sendo igualmente os que se encontram em politerapia, e com a 
restante informação a ser utilizada em termos descritivos/comparativos.  
 
Estratificação pelo género 
As características gerais da amostra referente ao grupo das mulheres, após estratificação pelo 
género, estão indicadas na Tabela 6.3. Neste grupo, a percentagem cumulativa do uso de 
terapêutica anti-hipertensiva, hipolipidémica, de ADOS/insulina, e de NSAID, era de 40 %, ≈21 %, 
≈21 %, e ≈9 %, respetivamente, e com um perfil próximo do observado para toda a amostra 
populacional. Com cerca de 27 % a referir a prática regular de exercício físico, ≈39 % eram 
fumadoras/ex-fumadoras, e ≈24 % utilizavam suplementos nutricionais.  
 
Tabela 6.3. Características gerais da amostra populacional em função do género (mulheres) na 
“baseline” (n = 42). 

   

  Média ± SD 

Parâmetros Clínicos   

Idade (anos) 48.50 13.57 

Peso corporal (kg) 75.25 13.40 

IMC (kg/m2)& 29.24 5.31 

Perímetro cintura (cm) 95.06 11.44 

Parâmetros Bioquímicos   

Glucose (mg/dL) 93.74 12.63 

HDL (mg/dL) 54.88 11.90 

VLDL (mg/dL)* 19.47 7.23 
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TAG (mg/dL) 97.33 36.15 

ApoA (g/dL) 1.56 0.32 

ApoB (g(dL) 0.80 0.23 

Lp(a) (g/L) 0.36 0.44 

LDL (mg/dL) 120.75 35.97 

hsCRP (g/dL)# 4.46 4.32 

Parâmetros Nutricionais   

Núm. refeições/dia 4.23 0.98 

Calorias (kcal/dia) 2242.79 586.04 

Proteínas (% E) 18.88 2.27 

Proteinas (g/dia) 104.73 26.55 

Hidratos de carbono (% E) 46.37 6.70 

Hidratos de carbono (g/dia) 260.79 82.51 

Lipidos (% E) 35.12 5.82 

Lipidos (g/dia) 87.61 27.33 

H. C. complexos (% E) 14.58 3.88 

H. C. complexos (g/dia) 82.51 36.67 

Açucares (% E) 22.18 5.13 

Açucares (g/dia) 123.69 39.14 

TFA (% E) 0.46 0.18 

TFA (g/dia) 1.15 0.54 

Álcool (g/dia) 5.72 9.57 

Colesterol (mg/dia) 333.04 118.56 

EPA+DHA (g/dia) 0.49 0.26 

O3I$ 5.27 1.39 

ELOVL6 0.69 0.09 

SCD18 0.06 0.02 

*VLDL = TAG/5; $O3I = Indice Ómega-3; #n = 38; &n = 41 

 
 
 
Grupo de indivíduos t2DM e/ou com alteração na regulação da glucose (níveis de glucose na 
“baseline” ≥ 110 mg/dL) 
 De entre o grupo de participantes com diabetes/t2DM (n = 12), com exceção de um 
voluntário (que “self-reported” t2DM, com valores, pré-BL/T0 de glicémias médias estimadas (3 
meses) > 115 mg/dL, e níveis de glucose em jejum na BL/T0 < 100 mg/dL), todos os participantes 
diabéticos tinham confirmação médica da doença. Estes foram (re)encaminhados ao DB-FCM-UNL, 
a) pelos serviços de medicina e/ou consulta externa dos hospitais públicos, b) pela clínica médica 
privada, c) e/ou pelo acompanhamento do médico de família. Seis dos indivíduos com t2DM 
apresentavam uma média estimada de diagnóstico da doença na BL/T0 de ≈11.5 ± 3.5 anos, dois 
“self-reported” ≈14.5 e ≈4 anos, respetivamente, e com os restantes sem 
informação/conhecimento da data do diagnóstico. De entre os diabéticos, com confirmação 
médica do diagnóstico, 2 apresentavam complicações macrovasculares, 1 complicações micro- e 
macrovasculares, e 1 com complicações microvasculares. Dos diabéticos/t2DM com valores pré-
BL/T0 de hemoglobina glicosilada (HbA1c) disponíveis (n = 10), dois apresentavam valores > 8 %. 
Contudo, evidenciando um padrão metabolicamente mais favorável e/ou estável na evolução dos 
parâmetros bioquímicos, em função dos valores observados na BL/T0, sendo por isso, incluídos na 
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presente análise. Na subamostra de indivíduos com diabetes, onze (n = 11) completaram os 3 
meses referentes ao período de intervenção, e um integrou e completou o período de pós-
intervenção, referente ao washout (WO).  
 Por outro lado, de entre a amostra (n = 78) na “baseline”/T0, um conjunto de 14 indivíduos 
(18 %) apresentou valores de glicemia ≥ 110 mg/dL (Tabela 6.4), valor de ponto de corte 
usualmente utilizado para caracterizar estados em que ocorre impedimento na regulação da 
glucose (CG Walker et al., 2015). Sendo que 3 indivíduos deste grupo, que incluía um sujeito com 
t2DM, não completaram os 3 meses referentes ao período de intervenção.  
Quando comparou-se os valores (média ± SD e/ou mediana) de toda a amostra populacional, os 
indivíduos com impedimento na regulação da glucose, todos Caucasianos, e que incluía 7 
indivíduos (50 %) com diabetes, apresentavam uma média de idades e um perímetro de cintura 
mais elevados, com diferenças, por exemplo, no género, 4 mulheres (30 %) e 10 homens (70 %), e 
na concentração de Lp(a) [mediana (IQR) de 0.17 (0.15) (n = 14) vs. 0.225 (0.38) (n = 78)] (Ver 
Secção 6.2.1.5.), mas não no peso corporal e no IMC. Adicionalmente, a hsCRP com média (± SD) 
mais elevada na amostra total, 3.4 ± 3.63 (n = 71, “missings” = 7) vs. 2.38 ± 2.31 (n = 12, “missings” 
= 2), mas com valores de mediana (IQR) de 1.71 (4.42) vs. 1.45 (2.45), próximos da análise de 
subgrupo e, em ambos os casos, < 2.0 mg/L (Tabelas 6.1 e 6.4 e resultados não mostrados). O que 
pode estar relacionado, pelo menos em parte, com o perfil da (poli)terapêutica farmacológica dos 
indivíduos com t2DM/impedimento na regulação da glucose, e associado, por exemplo, ao efeito 
antioxidante (AH), dos inibidores da HMG-CoA redutase e/ou dos seus metabolitos.  
O grupo de sujeitos com impedimento na regulação da glucose apresentou um valor percentual de 
Índice Ómega-3 (O3I) e de C18:2 n-6 (LA) nas RBC, 0.7% mais alto (mediana (IQR) de 5.98 (2.05) vs. 
5.16 (1.71)) e 1% mais baixo (mediana (IQR) de 7.6 (2.46) vs. 8.94 (2.18)), respetivamente, quando 
comparado com a amostra global na BL/T0. Por exemplo, a alteração na atividade/expressão das 
dessaturases/elongases, em indivíduos com t2DM é conhecida, o que, em conjunto com eventuais 
modificações nos processos imuno-inflamatórios envolvidos na formação dos 
eicosanóides/oxilipinas derivadas dos AG n-3 e n-6, na partição dos AG entre os lípidos neutros 
(LN) e os lípidos polares (LP), e/ou na (beta)-oxidação mitocondrial/peroxissomal, podem ajudar a 
explicar, pelo menos em parte, estes resultados. Contudo, os valores da estimativa das atividades 
da ELOVL6 e SCD1 (SCD18) mantém-se próximos entre os dois grupos (Tabela 6.4 e resultados não 
mostrados).  
A percentagem cumulativa, e.g., da atividade física, e dos hábitos tabágicos, são idênticas entre os 
dois grupos, tal como o nº médio de refeições/dia, mas não em relação ao uso de medicamentos, 
onde se destaca o uso de anti-hipertensivos, para além dos ADOS, e dos agentes hipolipidémicos 
(principalmente a classe das estatinas e dos fibratos), no grupo de sujeitos com níveis de glucose 
em jejum ≥ 110 mg/dL. Neste subgrupo de indivíduos, 2 estavam sobre administração exógena de 
insulina (insulino-terapia), mas apenas um completou o período de 3 meses referente ao estudo de 
intervenção; sendo que, um dos voluntários com t2DM, que completou os períodos de intervenção 
e pós-intervenção (WO), estava ainda sobre sulfato de hidroxicloroquina plus prednisona.  
 
Tabela 6.4. Características gerais da subamostra de indivíduos, na “baseline”, com níveis de 
glicemia em jejum ≥ 110 mg/dL (n = 14). 
 

   

  Média ± SD 

Idade (anos) 60.71 9.17 

Peso (kg) 83.19 15.61 
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Perímetro Cintura (cm)  104.54 13.44 

IMC (kg/m2) 29.48 4,59 

Glucose (mg/dL) 140.07 41.15 

HDL (mg/dL) 45.71 12,46 

TAG (mg/dL) 155.86 55.23 

LDL (mg/dL) 125.97 49.17 

VLDL* (mg/dL) 31.17 11.05 

Lp(a) (g/L) 0.18 0.13 

hsCRP (g/dL)$ 2,.38 2.31 

Calorias /kcal/dia) 2571.66 569.23 

Lípidos /g/dia) 98.65 35.73 

Lípidos (% E) 33.99 7.37 

Proteínas (g/dia) 118.16 24.31 

Proteínas (% E) 18.76 3.29 

H. C. (g/dia) 291.79 87.97 

H. C. (% E) 45.70 10.05 

H. C. complexos (g/dia) 101.89 45.17 

H. C. complexos (% E) 15.64 5.69 

H. C. simples (g/dia) 127.13 52.78 

Açucares (% E) 20.23 7.66 

Álcool (g/dia) 15.03 21.71 

Colesterol (mg/dia) 311.26 94.00 

SFA (g/dia) 26.94 10.59 

SFA (% E) 9.39 2.43 

MUFA (g/dia) 47.77 21.02 

MUFA (% E) 16.29 5.07 

PUFA (g/dia) 15.97 5.01 

PUFA (% E) 5.52 1.04 

PUFA n-3 (g/dia) 1.80 0.56 

PUFA n-3 (% E) 0.63 0.15 

PUFA n-6 (g/dia) 12.37 4.82 

PUFA n-6 (% E) 4.24 1.17 

TFA (g/dia) 1.05 0.47 

TFA (% E) 0.37 0.15 

Num. refeições/dia& 4.05 1.44 

LA# 7.86 1.34 

AA# 12.46 1.90 

EPA# 0.98 0.69 

DHA# 5.07 1.13 

SCD18# 0.06 0.02 

ELOVL6# 0.68 0.09 

O3I# 6.05 1.51 

*TAG/5; #n = 13; $n = 12; &n = 11;   
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Grupo de indivíduos que completou os 3 meses referentes ao período de intervenção 
 Na Tabela 6.5 indicam-se as características gerais dos voluntários (n = 57), na “baseline”, e 
que terminaram o período de 3 meses referente ao estudo de intervenção. A média das idades foi 
de 49.4 ± 13.4 anos (entre os 19 e os 80 anos), para um peso corporal de 82.1 ± 16.6 kg, e um BMI 
de 29.5 ± 5.4 (19.8-41.4). Dos cinquenta e sete voluntários, 29 eram mulheres (≈51 %) e 28 
homens (≈49 %), na sua grande maioria Caucasianos de raça branca (≈95 %, 54), Africanos de raça 
negra (≈3.5 %, 2), e de outras raças/etnias (≈1.5%, 1). Em linha com as características gerais de 
toda a amostra populacional na “baseline” (Tabela 6.1).  
 
Tabela 6.5. Características gerais, na “baseline” (BL/T0), dos voluntários que terminaram o período 
de intervenção de 3 meses (n = 57). 
 

   

  Média ± SD 

Parâmetros clínicos   

Idade (anos) 49.37 13.41 

Peso corporal (kg) 82.07 16.59 

Perímetro cintura (cm) 99.13 13.70 

IMC (kg/m2) 29.53 5.45 

Parâmetros bioquímicos   

Glucose (mg/dL) 99.07 18.93 

HDL (mg/dL) 50.70 13.42 

TAG (mg/dL) 114.61 56.32 

LDL (mg/dL) 118.93 33.08 

VLDL (mg/dL) 22.92 11.26 

Lp(a) (g/L) 0.31 0.31 

hsCRP (g/dL)* 2.91 3.13 

Ingestão dietética diária   

Calorias (kcal) 2323.48 670.09 

Lípidos (% E) 34.64 5.33 

Proteínas (% E) 18.45 2.73 

Hidratos carb. (% E) 46.25 6.77 

Açucares (% E) 21.47 5.87 

H. C. complexos (% E) 15.05 4.40 

SFA (% E) 10.07 2.12 

MUFA (% E) 16.31 3.86 

PUFA (% E) 5.39 1.03 

PUFA n-3 (% E) 0.61 0.16 

PUFA n-6 (% E) 4.08 0.94 

TFA (% E) 0.42 0.15 

BCAA (% E) 3.15 0.58 

Perfil em AG nas RBC (%)*   

LA 8.78 1.31 

AA 12.10 1.41 

EPA 0.78 0.47 

DHA 4.62 1.25 

O3I 5.40 1.57 
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* n = 56   
 

 
Os níveis de glucose eram de 99.1 ± 18.9 mg/dL, com o HDL-c e o LDL-c a representarem ≈51 ± 13 
mg/dL e 119 ± 33 mg/dL, respetivamente, para valores de TAG de ≈115 ± 56 mg/dL [mediana (IQR, 
InterQuartile Range) de 100.0 (77.5) mg/dL] e de hsCRP 2.9 ± 3.1 mg/L [mediana (IQR) de 1.56 
(4.02), n = 56] (Tabela 6.5 e resultados não mostrados).  
Com a ingestão de colesterol (mg/dia) e de álcool (g/dia), em função do FFQ, com valores de 
mediana na “baseline” (percentil 25 e 75) de 285.4 (245.3 e 378.8) e 5.2 (0.0 e 12.0), 
respetivamente, e com 3 indivíduos, 2 do género masculino, a apresentarem valores de consumo 
de álcool > de 45 g/dia, e 2 no T3, sendo, contudo, incluídos na presente análise. Em adição, após 
(re)análise, excluindo estes indivíduos, variáveis como, e.g., a glucose, a ApoB, os rácios 
ApoA1/ApoB e LDL-c/ApoB, o O3I, ou o EPA/AA nas RBC (para informação adicional ver Secção 
6.2.5.1.) mantiveram, ao longo do período de intervenção, as diferenças estatisticamente 
significativas, e a magnitude, observadas para o conjunto dos 57 indivíduos.  

Por outro lado, entre os 57 indivíduos que terminaram o período de intervenção, diferenças 
significativas foram observadas, por exemplo, na ingestão de calorias/energia total (p < 0.05) e de 
hidratos de carbono (g e % E) (p < 0.05), mas não nos lípidos totais (p > 0.05), entre a BL/T0 e o T3 
(ver Secção 6.2.5.1.). Importa, contudo, referir que a) os dados obtidos pelo FFQ semi-quantitativo 
na BL/T0 reportam-se à ingestão de alimentos no último ano (ver Capítulo 5), ao invés os FFQ, em 
T3 e no WO, foram aplicados tendo em consideração os respetivos períodos de tempo, i.e., ≈3 
meses, limitando, por exemplo, o impacto e a influência da sazonalidade; b) 2 voluntários reportam 
que alteraram a dieta no último ano, sendo que, essa alteração ocorreu nos últimos 3 meses 
anteriores à sua entrada no estudo; c) um conjunto de voluntários reportou nas visitas em T1, T3 
(e/ou no WO), alterações relacionadas com a qualidade e quantidade da sua dieta, e cuja 
finalidade permitiu, por exemplo, identificar de entre estes, 2 indivíduos com variações muito 
significativas nos macronutrientes, sendo que, um dos voluntários apresenta variações (Δ) de 
ingestão de energia total de ≈2000 kcal/dia e de ≈225 g/dia nos H. C., e para o outro indivíduo um 
ΔE de ≈1360 kcal e um ΔH.C. de ≈107 g/dia. Contudo, após retirar os 2 voluntários, de forma 
sequenciada, e em conjunto, as alterações nos parâmetros analisados (e.g., glucose, ApoB, rácio 
ApoA1/ApoB) mantiveram-se significativas, pelo que, os resultados apresentados, e referentes ao 
estudo de intervenção, incluem estes dois voluntários.  
 
Subgrupo de indivíduos incluídos no período de pós-intervenção 
 As características gerais, na “baseline”, do subgrupo de indivíduos (n = 10) incluídos no 
período de pós-intervenção (WO) estão indicadas na Tabela 6.6. Este grupo era constituído por 90 
% de sujeitos Caucasianos brancos, e por 4 indivíduos do género masculino, incluindo dois 
voluntários com t2DM/impedimento na regulação da glucose. Sendo que, 40 % dos indivíduos 
reportaram a prática regular de exercício físico, e com a igual percentagem de fumadores/ex-
fumadores (40%), mas nenhum usava suplementos nutricionais, e com a percentagem cumulativa 
de indivíduos a utilizar anti-hipertensivos, hipolipidémicos, ADOS, e NSAID, a representar 44.4 %, 
22.2 %, 11.1 %, e 22.2 %, respetivamente. 
 
Tabela 6.6. Características gerais na “baseline” do subgrupo de indivíduos que terminaram o 
período de pós-intervenção (WO, n = 10). 
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  Média ± SD 

Idade (anos) 46.00 16.49 

Peso corporal (kg) 78.85 11.61 

IMC (kg/m2) 27.60 4.75 

Perímetro cintura (cm)  95.30 9.56 

Glucose (mg/dL) 93.20 13.93 

HDL (mg/dL) 53.90 16.09 

TAG (mg/dL) 101.80 74.05 

LDL (mg/dL) 114,.30 30.61 

VLDL* (mg/dL) 20.36 14.81 

Lp(a) (g/L) 0.29 0.36 

hsCRP (g/dL) 2.14 2.13 

Num. refeições/dia 4.15 0.85 

Calorias (kcal/dia) 2375.35 922.92 

Proteínas (g/dia) 108.25 43.95 

Hidratos de carbono (g/dia) 260.66 110.97 

H. C. complexos (g/dia) 72.73 30.05 

Açucares (g/dia) 134.02 72.60 

Lípidos (g/dia) 98.24 42.34 

SFA (g/dia) 28.58 14.33 

MUFA (g/dia) 47.83 22.37 

PUFA (g/dia) 14.18 6.17 

Colesterol (mg/dia) 333.62 140.37 

Alcool (g/dia) 9.49 18.38 

PUFA n-3 (g/dia) 1.60 0.67 

PUFA n-6 (g/dia) 11.06 5.34 

TFA (g/dia) 1.06 0.63 

BCAA (g/dia) 18.62 8.11 

Lípidos (% E) 36.91 6.56 

Proteínas (% E) 18.27 2.60 

Hidratos de carbono (% E) 44.19 6,38 

Açucares (% E) 22.30 4.79 

H. C. complexos (% E) 12.36 2.50 

SFA (% E) 10.62 2.20 

MUFA (% E) 18.06 4.82 

PUFA (% E) 5.32 1.06 

PUFA n-3 (% E) 0.60 0.11 

PUFA n-6 (% E) 4.10 1.04 

TFA (% E) 0,39 0.10 

BCAA (% E) 3.12 0.51 

LA (%) 9.41 1.39 

AA (%) 11.84 1.14 

EPA (%) 0.59 0.22 

DHA (%) 4.24 0.81 

O3I 4.83 0.94 

ELOVL6 0.63 0.08 

SCD18 0.07 0.02 
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*TAG/5;   
         

 
6.1.3. Alterações no consumo alimentar, nos estilos de vida, e no estado clínico, nos períodos de 
intervenção e de pós-intervenção 
 No período referente à visita, entre o BL/T0 e a visita do T1, 4 voluntários, dois dos quais 
t2DM/impedimento na regulação da glucose, reportaram o uso de antibióticos (e.g., amoxicilina) 
para infeções comuns (e.g., dentes, ou garganta), durante cerca de 1/2 semanas, o que justificou o 
“delay” observado, em alguns casos, nas visitas neste período. Contudo, 2 voluntários 
apresentaram-se na visita do T1 com indicação muito recente e/ou sinais e sintomas de 
gripe/constipação, sendo que um deles reportou o uso de NSAID seletivo e paracetamol, neste 
período. Contudo, ambos foram incluídos na presente análise.  
Entre o grupo de t2DM/impedimento na regulação da glucose, foi reportado por 3 voluntários a 
alteração na prescrição médica da classe dos ADOS em T1, sendo que, outro voluntário refere na 
visita em T1, que parou a toma do medicamento hipolipidémico (1x/dia) e o uso de suplementos 
nutricionais (2x/dia, incluindo AG n-3), desde o inicio do estudo de intervenção.  
No período entre as visitas do T1 e do T3, 3 voluntários reportaram o uso de antibiótico (e.g., 
fosfomicina) para infeções comuns (e.g., otite, ou vias urinárias), durante cerca de 2/4 semanas, o 
que justificou o “delay” observado, em alguns casos, nas visitas neste período. Um voluntário, 
incluído no período de pós-intervenção (WO), reportou que passou a tomar NSAID no mês anterior 
à visita em T3, e com outro voluntário, igualmente incluído no período de pós-intervenção (WO), a 
reportar em T3 que passou a fazer uso de ADOS (metformina), e com alteração da terapêutica no 
grupo dos inibidores da HMG-CoA redutase, após a visita em T1. Um indivíduo refere que não fez a 
terapêutica hipertensiva nos últimos 6 meses, e que esteve com infeção no período entre o T1 e a 
visita em T3. Dois indivíduos reportaram que pararam a toma da medicação (inibidor da HMG-CoA 
reductase), um nos últimos 2 meses do estudo de intervenção, e o outro, t2DM, desde o início do 
estudo de intervenção; sendo que, 3 voluntários pararam o uso de suplementos nutricionais (AG n-
3), 2 desde o inicio do estudo, sendo que um destes tomou de forma regular (2x/dia) ao longo do 
último ano, e o outro voluntário após a visita em T1.  
No período de pós-intervenção (WO), um dos participantes reportou o aumento, para mais do 
dobro, na periodicidade da terapêutica hipertensiva, por semana. Dois voluntários estiveram cerca 
de 1 mês, um com anti-inflamatório, e outro com estado gripal/constipação, igualmente no 
período de WO. 
 Dois voluntários, um deles t2DM, reportaram a alteração da sua dieta nos últimos 3 meses 
antes da entrada no estudo, sendo, contudo, incluídos na presente análise. Sete voluntários 
reportaram a diminuição da ingestão de calorias/do consumo de carne vs. peixe/de H. C. (massas, 
doces/açucares), nas visitas do T1 e/ou T3, e 3 voluntários reportam um aumento dos “erros 
alimentares”, e.g., consumo de doces/açucares/H. C./aumento consumo carne vs. peixe, em iguais 
períodos. Por outro lado, 5 participantes reduziram/pararam, e 1 aumentou, a atividade física, ao 
longo do período de intervenção. Outro voluntário refere a diminuição da atividade física na visita 
do T1, que retomou para níveis do BL/T0 no T3. Dois voluntários reportam a diminuição no 
consumo de carne, e o aumento no consumo de peixe, no período de pós-intervenção (WO), outro 
refere maior preocupação da dieta (e.g., menos fritos), em igual período.  
 
6.1.4. Desfazamento nas datas das visitas 
 Cerca de 10-15 % do total de voluntários na “baseline” apresentou um desfasamento nas 
datas previstas para as visitas ao longo do período de intervenção, sendo que, uma parte 
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significativa do “delay” observado, esteve relacionado com a presença/ocorrência de alterações 
clínicas identificadas acima, o que levou ao (re)agendamento/adiamento das visitas. Apesar do 
“delay” nas visitas, em situações em que ocorreu estados de infeção/inflamação, e em conjunto 
com questões pessoais/familiares e profissionais reportadas pelos voluntários, foram identificadas 
um conjunto de situações no “follow-up” das visitas em T1 e/ou T3 com um “delay”/atraso 
importante, sendo particularmente relevantes em 3 voluntários, dois por motivos 
familiares/clínicos conhecidos, e um por motivos desconhecidos, sendo que, apesar da sua 
exclusão ter sido equacionada, foi igualmente incluído na presente análise. Adicionalmente, um 
conjunto de voluntários iniciou o estudo de intervenção (i.e., o inicio do consumo das sardinhas 
em conserva) mais tarde, em relação à data da visita da BL/T0, por coincidir com a proximidade 
dos períodos de férias/festivos.  
 
6.1.5. Suplementação com as sardinhas em conserva 
 Considerando os indivíduos que completaram os 3 meses do período de intervenção, a 
análise de um subgrupo (n = 8), permitiu observar, pela folha de registo para o efeito e oralmente 
(ver Capítulo 5), que o consumo das latas de sardinha em conserva situou-se entre os 50 % ≤ 
sardinhas em conserva < 96 % em relação ao total previsto para o respetivo período de tempo, o 
que correspondeu a uma média final de ≈88.2 %, sendo todos incluídos na presente análise, 
incluindo um voluntário que reportou o consumo de “apenas” metade das latas de sardinha em 
conserva, ao longo do período de intervenção.  
Por um lado, a correlação entre a ingestão de EPA+DHA (g/dia) na dieta, em função do FFQ, e o O3I 
(%) nas RBC, foi de rs = 0.310, p = 0.02 e rs = 0.330, p = 0.015, na “baseline” (BL/T0) e ao fim dos 3 
meses de intervenção (T3), respetivamente. Por outro lado, o O3I na “baseline” (T0) associou-se 
igualmente de forma positiva (rs = 0.544), e significativa (p < 0.001), com o O3I no T3. 
Comparativamente, por exemplo, com as correlações observadas para o EPA+DHA, nos PL do 
plasma, com o consumo de peixe (r = 0.24–0.46; p < 0.01), em função de diferentes etnias, e após 
ajuste para os grupos de alimentos de origem marinha (H Chung et al., 2008). Contudo, para além 
da importância da ingestão de EPA+DHA, este parâmetro é igualmente influenciado pela idade, a 
presença de diabetes, o IMC, o género, a atividade física, ou a ingestão de álcool; sendo que, 
apenas uma parte da população converte o ácido α-linolénico em EPA, e com a conversão deste AG 
até DHA a mostrar-se limitada (C von Schacky, 2010).  
Outros dados referentes ao controlo de qualidade no consumo das latas de sardinha em conserva, 
tendo por base os resultados do FFQ semi-quantitativo e o perfil de ácidos gordos das RBC, estão 
indicados na Secção 6.2.5.1. Sendo que, com exceção de um indivíduo, que referiu “dificuldades de 
digestão”, nenhum outro efeito secundário, eventualmente relacionado com o consumo das 
sardinhas em conserva, foi reportado de entre o grupo de participantes que completou os 3 meses 
do período de intervenção.  
Finalmente, apesar de existir um padrão comum, perfis diferentes foram registados e reportados 
em relação à frequência vs. quantidade consumida de sardinha em conserva ao longo do período 
de intervenção; desde o consumo de 2 latas de sardinha em conserva/dia (1xsemana), até uma 
sardinha/dia (≈6xsemana), mas com a maioria a consumir 1xlata/dia distribuídas em 2x/semana. 
Sendo que, ≈79 % reportaram o uso das sardinhas em conserva como substituto de uma refeição, e 
com 6 voluntários a reportar o consumo das sardinhas em conserva como 
acompanhamento/complemento ou como alternância entre a refeição e o lanche, e com um 
destes voluntários a reportar que apesar de “fazer paté com pão, este servia de jantar”, e com os 
restantes ≈15-20 % a indicar o consumo como 1) lanche/intervalos entre refeições ou 2) paté e/ou 
entrada/acompanhamento/complemento de refeição (½), ou 3) uma sardinha/dia, ou 4) com 
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alternância entre o lanche/substituto de refeição (T1) e como entrada/complemento de refeição 
(T3), e incluindo 1 voluntário em que não foi efetuado o registo referente ao modo de consumo, 
sendo considerado como “missing data”. 
 
 
6.2. Análise dos resultados na “baseline”, e ao longo dos períodos de intervenção e pós-
intervenção 
 

6.2.1. Resultados preliminares, complementares e caracterização da amostra 
populacional na “baseline” 

  
6.2.1.1. Relação entre as adipocitocinas e o metabolismo lipídico, lipo(apo)proteico, as 
subfrações moleculares das lipoproteínas, a inflamação e a IR em função do aumento da 
adiposidade 

 A utilização de dados da BL/T0, em um subgrupo de indivíduos (n = 54) de ambos os 
géneros (n = 27 indivíduos género masculino), com média de idades de 47.7 ± 13.7 (entre os 19 e 
os 80 anos), com um IMC de 29.2 ± 5.4 (19.8 e 41.4 kg/m2, Figura 6.2), e um perímetro de cintura 
de 98.9 ± 12.8 cm (Figura 6.3), com o objetivo de analisar eventuais correlações de algumas 
adipocitocinas – a adiponectina total (Adipo Total), a adiponectina de alto peso molecular (Adipo-
HMW), e a leptina, os parâmetros lipídicos e lipo(apo)proteícos, as múltiplas subfrações das LDL e 
HDL, os biomarcadores de inflamação, e a sensibilidade insulínica, no contexto do aumento da 
adiposidade (P. Bispo et. al., 2011a e P. Bispo et. al., 2011b), permitiram observar que, após 
estratificar a amostra em função dos valores de ponto de corte da OMS para o IMC (ver Capítulo 
5), que a Adipo-HMW (3176.6 ± 1321.9 ng/mL, média ± SD) correlacionou-se, de forma 
significativa e positiva, com a concentração da ApoA1, nos indivíduos com IMC ≥ 25 kg/m2, e com o 
HDL-c nos indivíduos normoponderais e obesos (Figura 6.4 e resultados não mostrados). Enquanto 
que a leptina (24268.9 ± 23401.4 pg/mL), apresentou uma correlação positiva com o HDL-c e o 
rácio ApoA1/ApoB, e negativa e significativa com os TAG e o rácio TAG/HDL-c, nos indivíduos 
normoponderais (Figura 6.5 e resultados não mostrados). A Adipo Total (11229.8 ± 4339.9 ng/mL) 
associou-se positivamente com os níveis de HDL-c nos indivíduos normoponderais e obesos, e de 
forma negativa (p = 0.020) com os TAG nos indivíduos normoponderais, e em linha com resultados 
anteriores (para artigo de revisão ver M Cnop et al., 2003). Outros observaram que a Adipo-HMW 
encontrava-se inversamente associada com o Met Sind, e independentemente da composição 
corporal, da inflamação, e/ou da concentração da leptina (D Yu et al., 2011).  
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Figura 6.2. Mediana para o IMC (“BMI”, kg/m2) em função do género na “baseline” (BL/T0). 
 
 
 

 
Figura 6.3. Mediana para o perímetro de cintura (cm) em função do género na “baseline” (BL/T0). 
 
 

Figura 6.4. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a adiponectina de alto peso molecular 
(Adipo-HMW, ng/mL) e a ApoA1 (g/L) em função dos valores de ponto de corte para o IMC (n = 41) 
na “baseline” (BL/T0). 
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Figura 6.5. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a leptina (pg/mL) e o rácio ApoA1/ApoB 
(g/L) em função dos valores de ponto de corte para o IMC (n = 25) na “baseline” (BL/T0).  
 
 
A Adipo Total associou-se negativamente, com as sdLDL (p < 0.05) quando se considerou toda a 
população, e com as S-HDL nos indivíduos normoponderais (p = 0.003) e com excesso ponderal (p 
= 0.019), e positivamente com as L-HDL nos indivíduos normoponderais e obesos. A leptina 
apresentou uma correlação positiva e significativa com as L-HDL e negativa com as S-HDL, no limiar 
da significância estatística (p = 0.061), nos indivíduos normoponderais, e com as I-HDL (rs = 0.847, 
p < 0.05) nos indivíduos com excesso ponderal (Figura 6.6 e resultados não mostrados). Após 
estratificar a amostra em função dos valores de ponto de corte para o perímetro de cintura, a 
Adipo Total associou-se positivamente com as L-HDL, em ambos os grupos (Figura 6.7).  
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Figura 6.6. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a leptina (pg/mL) e as L-HDL (%) em função dos 
pontos de corte para o IMC (n = 25) na “baseline” (BL/T0).  

 
Figura 6.7. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a Adipo Total (ng/mL) e as L-HDL (%) em função 
dos valores de ponto de corte para o perímetro de cintura (n = 50) na “baseline” (BL/T0). 

Em adição, nesta análise de subgrupo, diferenças estatisticamente significativas (p < 0.05), entre 
géneros, foram encontradas nos níveis de S-HDL, leptina, ou de ApoA1; sendo que, a Adipo Total, a 
Adipo-HMW (Figuras 6.8, 6.9, 6.10 e resultados não mostrados), e o HDL-c, encontravam-se 
significativamente (p < 0.05) aumentados no género feminino, ≈65 % (24 H e 26 M), 67 % (20 H e 
21 M), e 15.2 % (27 H e 27 M), respetivamente, comparativamente com o género masculino. 
Enquanto que o VLDL-c e as L-HDL apresentaram um comportamento inverso, mas não significativo 
(p > 0.05), entre géneros, com aumento de ≈11.2 % (27 H e 26 M) nos homens e de 15.4 % (27 H e 
26 M) nas mulheres, respetivamente e, pelo menos em parte, de acordo com os resultados 
descritos na literatura (para artigo de revisão ver F Ziemke e CS Mantzoros, 2010) (Capítulo 2). 
Contudo, não se observaram diferenças significativas (p > 0.05), entre géneros, nos níveis de 
colesterol total, LDL-c, e no rácio Adipo Total/Adipo-HMW. Por outro lado, diferenças 
estatisticamente significativas (p < 0.05) foram observadas na concentração de TAG, de glucose, de 
insulina, de colesterol total, da hsCRP, do LDL-c, das S- e das L-HDL, no rácio TAG/HDL e no HOMA-
IR, entre os grupos de indivíduos normoponderais e obesos; e nos níveis de colesterol total, LDL-c, 
insulina, e no HOMA-IR, entre os indivíduos com excesso ponderal e obesidade. Sendo que, os 
níveis de hsCRP eram significativamente diferentes entre os indivíduos normoponderais e com 
excesso ponderal, e o perímetro de cintura significativamente diferente (p < 0.05) entre os 3 
grupos, em função dos valores de ponte de corte para o IMC.  
 
Figura 6.8. Mediana para a Adipo Total (ng/mL) em função do género (n = 50) na “baseline” 
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(BL/T0).  
 

 
Figura 6.9. Mediana para a Adipo-HMW (ng/mL) em função do género (n = 41) na “baseline” 
(BL/T0).  
 
 

 
 
Figura 6.10. Mediana para a leptina (pg/mL) em função do género (n = 25) na “baseline” (BL/T0). 
 
O mesmo subgrupo de indivíduos (n = 54) foi utilizado, com o objetivo de analisar eventuais 
correlações entre a Adipo Total, a Adipo-HMW, e a leptina, com a insulino-resistência (IR), expressa 
pelo HOMA-IR (ver Capítulo 5), e os biomarcadores inflamatórios, no contexto do aumento da 
adiposidade (determinada pelo IMC e pelo perímetro da cintura) (P Bispo et al., 2011b), 
permitindo observar que, após estratificar a amostra em função dos valores de ponto de corte para 
o IMC, a leptina associou-se positivamente com a insulinemia (10.3 ± 10.4 mU/L) e o HOMA-IR (2.8 
± 4.4, mg/dL x mU/L) no grupo de indivíduos com excesso ponderal (rs = 0.821, p = 0.023 e rs = 
0.857, p = 0.014, respetivamente), e com a hsCRP (rs = 0.717, p = 0.030) nos obesos, e de acordo 
com os resultados descritos na literatura (D Yu et al., 2011). Estudos em animais indicaram que a 
inibição das vias de sinalização da leptina no AT estaria relacionada com a diminuição da 
inflamação de baixo grau associada à obesidade (E Burgos-Ramos et al., 2012) (ver Capítulo 2).  
A Adipo Total associou-se negativamente com o IMC (rs = - 0.591, p = 0.016) e com as oxLDL (rs = - 
0.524, p = 0.037) nos indivíduos normoponderais e, igualmente de forma negativa, com a 
insulinemia e o HOMA-IR (rs = - 0.683, p < 0.001 e rs = - 0.721, p < 0.001, respetivamente), no 
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grupo com IMC ≥ 30 kg/m2. Resultados idênticos foram obtidos em um grupo de indivíduos (n ≈ 
1000, com idades entre os 30 e 65 anos e IMC de 22.5 ± 2.9 kg/m2) sem terapêutica farmacológica 
para doenças metabólicas, e presença de patologias graves, que reportou que os níveis de 
adiponectina em circulação encontravam-se negativamente correlacionados com o IMC, a glucose, 
a insulina, o HOMA-IR, o colesterol total, o LDL-c, os TAG, e positivamente correlacionados com o 
HDL-c, tendo concluído que as associações entre a adiponectina, o HOMA-IR e o HDL-c, eram 
independentes da idade, do género, e do IMC, nesta população (Y Yamamoto et al., 2002).  
Contudo, a Adipo-HMW parece ser a principal responsável pela associação negativa entre a Adipo 
Total e a insulinemia e o HOMA-IR, e de acordo com estudos anteriores (D Yu et al., 2011). Outro 
estudo, em crianças, concluiu que a Adipo-HMW reflete melhor as anormalidades metabólicas 
relacionadas com a obesidade, encontrando-se igualmente associada ao Met Sind (S Araki et al., 
2006). 
Em adição, os rácios leptina/Adipo Total e leptina/Adipo-HMW, indicaram uma associação forte e 
positiva (p < 0.05) com a insulinemia, o HOMA-IR, e a IL-6 nos indivíduos com excesso ponderal e, 
igualmente forte e positiva (p < 0.05), com a hsCRP no grupo com IMC ≥ 30 kg/m2, o que parece 
reforçar a utilidade bioquímica dos rácios, entre aquelas adipocitocinas, como biomarcadores, e na 
estratificação do risco cardiometabólico, em função do grau de adiposidade. De facto, para além 
de considerado(s) como um Índice Aterosclerótico, os rácios discriminavam melhor a associação 
com os componentes do Met Sind, comparativamente com a leptina ou a adiponectina 
individualmente (JE Yun et al., 2011). A análise de subgrupo (n = 25) mostrou que a IL-6 (2.0 ± 1.4 
pg/mL), apesar de manter uma associação positiva com o HOMA-IR, e que parece ser 
independente da adiposidade, apenas no grupo com excesso ponderal apresentou significância 
estatística (p = 0. 016) (Figura 6.11). Contudo, em estudos em animais, a deleção hepática da via de 
transdução de sinal da IL-6, via STAT3, estava relacionada com a IR no fígado, encontrando-se a IL-6 
positivamente envolvida na manutenção da homeostasia da glucose, e.g., pela regulação da 
gluconeogénese (J Ye e OP McGuinness, 2013).  
Ao contrário da IL-6, não foram observadas correlações significativas (p > 0.05) entre os níveis de 
TNFa (14.6 ± 14.6 pg/mL, n = 25) e a Adipo Total, a Adipo-HMW, a leptina, e os seus rácios. Se por 
um lado, o TNFa pode inibir a(s) via(s) de sinalização da insulina, pelo aumento da degradação do 
IRS1/2, mediada, por exemplo, pela ubiquitina, via aumento da expressão dos SOCS3 (H Cao, 2014). 
Por outro lado, com base em estudos em modelos animais e “in vitro” o TNFa pode contribuir para 
manter, em vez de agravar, a ação da insulina “in vivo”, sendo particularmente importante a 
associação da dieta com as vias de sinalização associadas aos recetores TNFR1 e TNFR2 (J Ye e OP 
McGuinness, 2013) (ver Capítulo 2).  
 
Figura 6.11. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a IL-6 (pg/mL) e o HOMA-IR (mg/dL x 
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mU/L) em função do IMC (n = 25) na “baseline” (BL/T0).  
 
 
Do mesmo modo, quando se estratificou a amostra em função do perímetro de cintura, a análise 
de subgrupo indicou que a IL-6, apesar de manter uma associação positiva com o HOMA-IR nos 
indivíduos com valores acima ou iguais (n = 14) e abaixo (n = 11) dos respetivos pontos de corte 
(ver Capítulo 5), apenas no grupo com valores inferiores apresentou significância estatística (p = 0. 
029) (Figura 6.12), o que parece indicar que outros fatores, para além e/ou em conjunto com a 
resposta inflamatória, estão envolvidos no aumento da insulino-resistência (IR) em função do 
aumento da adiposidade central (expressa pelo perímetro de cintura) (ver Capítulo 2). 
 
 
Figura 6.12. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a IL-6 (pg/mL) e o HOMA-IR (mg/dL x 

mU/L) em função do perímetro de cintura (n = 25) na “baseline” (BL/T0). 
 
 
Discussão 
Estes resultados confirmam que, ao contrário da Adipo Total e da Adipo-HMW, a leptina apresenta 
efeito positivo, sobre o perfil lipídico, lipo(apo)proteíco, as subfrações moleculares das 
lipoproteínas, os marcadores de inflamação e de IR, apenas nos indivíduos normoponderais, o que 
poderá estar relacionado com a alteração da sensibilidade e/ou aumento da resistência (central) à 
leptina nos indivíduos com excesso ponderal/obesos. Burgos-Ramos et al., em um estudo em 
animais, observaram que a leptina pode induzir a produção de citocinas pro-inflamatórias no AT, 
com diminuição da sensibilidade insulínica, e independentemente dos seus efeitos sobre o 
controlo na ingestão de alimentos (E Burgos-Ramos et al., 2012). De facto, a (hiper)leptinemia é 
um fator de risco independente para a CAD, e com os estudos em modelos animais e “in vitro” a 
observarem um aumento do “stress” oxidativo e da trombose, e/ou o impedimento dos 
mecanismos de vasodilatação, associados ao aumento da adiposidade (GR Hajer et al., 2008). A 
leptina parece estar igualmente envolvida na proliferação e polarização Th1 das células T, e na 
regulação das Tregs, no AT (J Ye e OP McGuinness, 2013) e (ver Capítulos 1 e 2).  
 Ao invés a adiponectina apresenta efeito protetor na prevenção e desenvolvimento da 
aterosclerose, e.g., pela diminuição da expressão das moléculas de adesão, e das citocinas pro-
inflamatórias, pela inibição do NF-κB, pelo aumento da expressão dos recetores CD36, mediada 
pelos PPAR, e diminuição dos recetores scavenger classe A1 (SR-A1), por exemplo, nos macrófagos 
(GR Hajer et al., 2008). Por outro lado, a atividade (cardio)protetora da adiponectina, pode estar 
relacionada com a ativação das vias da AMPK e da COX2, sendo que, por exemplo, a ativação do 
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AdipoR1, no fígado e tecido muscular, aumenta a atividade da AMPK, o que contribui para o 
aumento da oxidação dos AG, e da sensibilidade insulínica; o que pode ser complementado pela 
ativação hepática do AdipoR2, com aumento do PPARa e da expressão dos seus genes alvo (H Cao, 
2014) (ver Capítulo 5). De facto, a ligação da adiponectina aos seus recetores (AdipoR1 e AdipoR2) 
influencia várias vias de sinalização associadas, por exemplo, à AMPK, ao mTOR, ao NF-κB, ao 
PPARa, ao STAT3, e às MAPK (e.g., JNK), e com os estudos em modelos animais, em que ocorre 
deleção da adiponectina, a observarem um aumento na agregação das plaquetas, na formação de 
trombos, na apoptose, e/ou nos níveis de TNFa. Em adição, a ativação da via do AMPK, interfere 
com a proliferação celular pela capacidade de, por exemplo, regular positivamente as proteínas 
p21 e p53 (F Ziemke e CS Mantzoros, 2010). Níveis baixos de adiponectina em circulação, como 
observado, geralmente, em indivíduos obesos, encontram-se significativamente correlacionados 
com o risco para vários tipos de cancro, e com as vias de sinalização da insulina, e em particular a 
via PI3K/Akt, a terem um papel importante no desenvolvimento do cancro associado ao aumento 
da adiposidade (A Nakajima et al., 2010). Estudos “in vitro”, incluindo linhas celulares HCC 
(“hepatocellular carcinoma”), indicaram que a adiponectina apresenta efeitos anti-proliferativos e 
pro-apoptóticos, pela ativação da caspase 3, via fosforilação da JNK e, em adição, ao aumentar a 
ativação da AMPK (via AMPK/JNK/caspase 3) e do TSC2, contribui para a inibição do mTOR (via 
AMPK/TSC2/mTOR) (NK Saxena et al., 2010).  

Por outro lado, ao aumentar a biodisponibilidade/produção de óxido nítrico, com 
propriedades imunossupressoras (ver Capítulo 2), e pelo seu efeito AH, a adiponectina pode 
apresentar efeitos contraditórios, por exemplo, no AT vs tecido vascular e, principalmente, na fase 
de aquisição da adiposidade, e relacionados com a resposta imuno-inflamatória e a resolução da 
inflamação. Sendo que, a atividade anti-inflamatória da adiponectina pode estar relacionada com a 
alteração no balanço energético, e a diminuição do gasto de energia (J Ye e OP McGuinness, 2013), 
fatores fundamentais na etio(pato)logia da obesidade (ver Capítulo 1). Contudo, a estimulação e 
libertação da IL-6 pelos monócitos, por ação da Adipo-HMW, foi observada previamente (Y Wang 
et al., 2008) (ver Capítulo 2). Por outro lado, a opsonização de células apoptóticas, e posterior 
eliminação via macrófagos, mediada pela ação da adiponectina, foi igualmente reportada 
(Takemura, et al. 2007 citado por H Cao, 2014). De facto, a inflamação pode apresentar efeitos 
benéficos, associados ao aumento da adiposidade, como sejam, a remodelação dos adipócitos e 
das EC no AT, a manutenção da adipogénese e da angiogénese, na fagocitose/trogocitose dos 
adipócitos, ou ainda favorecendo um balanço energético negativo (J Ye e OP McGuinness, 2013) 
(ver Capítulo 2).  
Em condições de aquisição da obesidade, se a resposta angiogénica (neovascularização) não for 
suficiente para resolver a hipoxia, um estado inflamatório crónico de baixo nível pode instalar-se (J 
Ye e OP McGuinness, 2013). A diminuição da expressão dos genes induzidos pelos PPAR, incluindo 
a adiponectina, assim como o aumento das citocinas pro-inflamatórias, a proliferação e polarização 
das células do SI, e o aumento do “stress” do ER, relacionados com a disfunção do AT, no contexto 
do excesso ponderal/obesidade (ver Capítulo 2), podem contribuir para explicar a diminuição na 
concentração daquela adipocitocina. Outros fatores, associados ao excesso ponderal/obesidade 
como a (hiper)leptinemia, o aumento da lipólise, a diminuição da adipogénese, e a IR, podem estar 
igualmente presentes (J Ye e OP McGuinness, 2013), e contribuir para agravar o quadro anterior 
(ver Capítulo 2). Contudo, não existe um mecanismo unificador para todas estas alterações, apesar 
da hipoxia no AT poder explicar muitas delas (J Ye e OP McGuinness, 2013), o que pode contribuir 
para explicar, igualmente, a ausência de um modelo/padrão dietético na prevenção/tratamento da 
obesidade (ver Capítulo 1 e 3).  
Os níveis de adiponectina em circulação são determinados principalmente por fatores genéticos, 
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nutricionais, pela atividade física, e pelo grau de adiposidade (F Ziemke e CS Mantzoros, 2010). Por 
outro lado, um conjunto de situações fisio(pato)lógicas, hormonais, e a terapêutica farmacológica, 
podem causar alteração na distribuição dos complexos oligoméricos da adiponectina, pela 
capacidade de interferir na expressão da ERp44 (ER protein of 44 kDa) e da Ero1-Lα (ER 
oxidoreductase 1-Lα) (Y Wang et al., 2008). A biossíntese e a regulação da secreção da 
adiponectina é um processo complexo (ver Capítulo 5), com o ERp44 a inibir a secreção dos 
oligomeros da adiponectina, e com o Ero1-Lα a facilitar a libertação e secreção da adipo-HMW. 
Curiosamente, a diminuição da expressão do Erp44 e do Ero1-Lα, ambos induzidos durante a 
adipogénese, estava associada com a redução do rácio Adipo-HMW/Adipo Total, enquanto que a 
indução do PPARg, contribuía para o aumento da secreção da adipo-HMW, via Ero1-Lα e, como 
observado, e.g., no AT de animais obesos ob/ob (Y Wang et al., 2008).  
A concentração e as formas da adiponectina em circulação, incluindo a forma globular da 
adiponectina, podem influenciar, de forma diferente, o metabolismo, e.g., a oxidação da glucose e 
dos AGL, e como observado em cardiomiócitos, dependente do tempo e da presença dos recetores 
AdipoR1 e R2 (R Palanivel et al., 2007).  
 A clivagem proteolítica da adiponectina, por ação da elastase libertada pelos monócitos 
ativados e/ou pelos neutrófilos, pode estar envolvida na formação da forma globular da 
adiponectina em circulação, sendo que, a resolução da estrutura da Adipo globular revelou 
homologia com as citocinas da família do TNFa (Y Wang et al., 2008). Curiosamente, em HUVEC, a 
adiponectina globular, aumentou a expressão dos genes associados com as moléculas de adesão, 
incluindo a ICAM-1, a E-selectina, a VCAM-1, ou ainda o MCP-1, em um processo dependente da 
ativação do NF-κB (Y Hattori e S Hattori, 2006) e inversamente às funções atribuídas à adipo-HMW 
(ver Capítulo 2). Pelo que, efeitos total ou parcialmente antagónicos, podem estar associados à 
função da Adipo-HMW e da Adipo globular “in vivo” e, em particular, sobre a aterotrombogénese e 
os processos biológicos no AT (J Ye e OP McGuinness, 2013).  
Alterações na concentração, e na proporção, entre as diferentes adipocitocinas, associadas com o 
aumento da adiposidade e/ou com a disfunção dos adipócitos, pode originar hiperglicemia/IR e 
dislipidemia (Figura 6.13).  
 

 
Figura 6.13. A disfunção dos adipócitos origina alterações na concentração e na proporção entre as 
diferentes adipocitocinas, o que pode originar hiperglicemia/IR e dislipidemia, o que por sua vez 
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associa-se com o aumento da produção de moléculas pro-inflamatórias, de ROS, e compostos 
dicarbonilo e AGE muito reativos, e relacionados com a disfunção endotelial prematura e a 
aterosclerose nos indivíduos com excesso ponderal/obesos. (Figura publicada, com algumas 
modificações no Capítulo do Livro, Fish Oils: production, consumption, and health beneficts, 
Bandarra et al., 2012, NovaScience Publishers, USA). Ver abreviaturas ao longo do texto/lista de 
Abreviaturas.  
 
 
Um estudo observacional, com mais de 22000 indivíduos com t2DM, com idades entre os 30 e os 
75 anos, demonstrou um aumento progressivo e aditivo do risco para as CVD e para a mortalidade 
geral, com o aumento da lipemia (e.g., expressa pelo rácio colesterol-Total/HDL-c) e da 
hiperglicemia/IR (e.g., expressa pela HbA1c) (Figura 6.13); mas com um efeito aditivo menos 
evidente quando se considerou a CHD como “endpoint” (S Gudbjörnsdottir et al., 2011). 
 
Conclusões: 
A adiponectina total e a adiponectina de alto peso molecular favorecem, nesta amostra 
populacional, um perfil lipídico e lipo(apo)proteíco essencialmente anti-aterogénico, 
independentemente do grau de adiposidade, e ao contrário da leptina. Esta adipocitocina, mostrou 
uma correlação negativa com os TAG, as S-HDL, e o rácio TAG/HDL-c, e positiva com o HDL-c, o 
rácio ApoA1/ApoB, e as L-HDL, nos indivíduos normoponderais, e com as I-HDL, a insulinemia, e o 
HOMA-IR, e com a hsCRP, nos indivíduos com excesso ponderal e obesidade, respetivamente.  
O presente estudo reforça o efeito (cardio)protector da adiponectina (total e de HMW), 
correlacionando-se, significativamente, e de forma positiva, com o HDL-c e a ApoA1 e, de forma 
negativa, com os TAG e o HOMA-IR. Mostrando, simultaneamente, uma associação inversa com as 
sdLDL, as oxLDL, e as S-HDL, e positiva com as L-HDL, o que contribui para um melhor 
entendimento acerca dos efeitos da Adipo-Total, da Adipo-HMW, e da leptina, sobre os fatores de 
risco cardiometabólicos associados à disfunção endotelial/aterosclerose no contexto do aumento 
da adiposidade. Pelo que, as associações encontradas, no presente estudo, entre as adipocitocinas, 
os lípidos, as lipo(apo)proteínas, as subfrações moleculares das HDL e LDL, os marcadores da 
inflamação, e a IR (utilizando o HOMA-IR como “surrogate marker”) podem permitir uma melhor, e 
mais detalhada, interpretação fisio(pato)lógica e mecanicista, acerca do papel destas 
adipocitoquinas, no Met Sind, na disfunção endotelial, e na aterotrombogénese, no contexto da 
obesidade e das suas comorbilidades.  
 
 

6.2.1.2. A adiposidade e a lípase endotelial são bons preditores das subfrações 
moleculares das HDL 
A adiposidade e/ou a expressão de um conjunto de proteínas, e.g. citocinas ou enzimas, 

pode influenciar o nível plasmático e o fenótipo da estrutura molecular das HDL. Por um lado, 
baixos níveis de HDL-c, prevalentes nos países Ocidentais, são um fator de risco independente para 
as CVD, mesmo em situações em que os níveis de LDL-c e/ou de glucose são igualmente baixos. 
Por outro lado, o aumento do risco de CVD, associado aos baixos níveis de HDL-c, é difícil de 
dissociar das outras anormalidades fenotípicas, incluindo o perfil lipo(apo)proteico, que 
usualmente acompanham essa diminuição (RS Rosenson et al., 2011). Contudo, baixos níveis de 
HDL-c nem sempre estão associados com o aumento da aterosclerose (C Besler et al., 2012) e, ao 
invés, o aumento do HDL-c em circulação não conduz necessariamente à redução de eventos e da 
mortalidade por CHD (S Imaizumi et al., 2011). Realçando a importância da presença de um “risco 
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residual”, mesmo nos indivíduos com terapêutica farmacológica, e.g., para a hipercolesterolemia, e 
a relação entre a quantidade e a qualidade das HDL (L Badimon e G Vilahur, 2012 e J-C Fruchart et 
al., 2014). Curiosamente, a R3i “Residual Risk Reduction Initiative” reportou que o uso de AG n-3 
em associação com os inibidores da HMG-CoA redutase são uma opção para potenciar a redução 
do colesterol não HDL (J-C Fruchart et al., 2014), pelo eventual efeito sinergético.  
 A heterogeneidade das partículas de HDL, em função das suas propriedades físico-químicas, 
como por exemplo, o tamanho e a composição, pode justificar algumas destas discrepâncias; 
sendo também a base para a sua heterogeneidade funcional, e reforçando a importância da 
classificação/nomenclatura das subfrações moleculares das HDL (ver Capítulos 2) na comparação 
entre os estudos e na prática clínica (RS Rosenson et al., 2011 e RS Rosenson et al., 2013). As 
partículas de HDL são estrutural e metabolicamente heterogéneas, devido à sua diferente origem 
metabólica e contínua remodelação pelas enzimas lipolíticas, como as lipases hepática (HL) e 
endotelial (EL), os transportadores lipídicos, como o ABCA1, e pela troca de apoproteínas (e.g., 
ApoC) e lípidos (e.g., FC, C-E, e TAG) com as outras proteínas em circulação e com os tecidos (ver 
Capítulo 2). Por exemplo, a lipase endotelial (EL) tem um papel importante na regulação da 
concentração, e no perfil das partículas, de HDL-c (ver Capítulo 2). Animais deficientes em EL, 
apresentavam níveis elevados de colesterol das HDL e da atividade da PON1 e da PAF-AH (“platelet 
activating factor acetylhydrolase”), e diminuição da expressão da VCAM-1 e da iNOS em resposta à 
inflamação aguda induzida; sendo que, as pequenas partículas de HDL parecem ser 
particularmente ricas nas isoformas da PON (A Inankur et al., 2011). Contudo, os resultados em 
humanos, incluindo os estudos de ganho/perda de função, são menos consistentes e inconclusivos, 
acerca do eventual efeito pro- e/ou anti-aterogénico da EL (RR Singaraja et al., 2013; AC 
Edmondson et al., 2009 e BF Voight et al., 2012).  
As propriedades físico-químicas (o tamanho, a densidade, ou o conteúdo em apoproteínas) são 
utilizadas, igualmente, na separação e determinação, em função da concentração lipídica e/ou 
proteica, das diferentes subfrações moleculares das HDL (H Berrougui et al., 2012). Estudos 
prévios, mostraram que as HDL no plasma humano, podem ser divididas em duas subfrações 
principais: as pequenas e densas HDL (HDL3) e as grandes HDL (HDL2) (ver Capítulo 2). Estas duas 
subfrações diferem no que respeita à composição química, tamanho, densidade, e comportamento 
metabólico (BP Perret et al., 1987). As partículas de HDL podem ser ainda subdivididas, utilizando, 
e.g., NMR ou eletroforese em gel (2D), em grandes e esféricas HDL (L-HDL), ricas em colesterol, e 
que interagem com os SR-BI, HDL intermédias (I-HDL), que promovem o fluxo de colesterol através 
dos ABCG1, e as pequenas e densas HDL (S-HDL), com ligação e ativação preferencial dos ABCA1; 
ou em função do seu tamanho e carga, em cinco grupos principais (pre-β1-HDL, α4-HDL, α3-HDL, 
α2-HDL, e α1-HDL, das mais pequenas para as maiores partículas de HDL), em que as pequenas, 
incluindo as pre-β1-HDL, interagem, de igual forma, com os ABCA1, tal como as intermédias (α3-
HDL) e as grandes HDL (α1-HDL), com os ABCG1 e os SR-BI, respetivamente (H Berrougui et al., 
2012).  
 Contudo, os estudos “in vivo” e “in vitro” tem conduzido a interpretações aparentemente 
contraditórias no que respeita à associação entre as diferentes subfrações moleculares das HDL e o 
risco de CVD/CHD e, pelo menos em parte, de forma independente do método utilizado para a sua 
separação e determinação, e com alguns autores a atribuir às pequenas e densas HDL (e.g., S-HDL, 
HDL3) as propriedades, e.g., AH, anti-inflamatórias e anti-trombóticas, no conjunto das partículas 
de HDL, enquanto outros apontam essas funções principalmente às grandes HDL (e.g., L-HDL, 
HDL2), e independentemente da base de concentração utilizada na comparação (proteína total, 
massa total, ou o número de partículas) (S Imaizumi et al., 2011; RS Rosenson et al., 2011; H 
Berrougui et al., 2012; L Badimon e G Vilahur, 2012 e A Kontush et al., 2007). Mas, genericamente 
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de acordo, de que as partículas de HDL são cardioprotetoras (ver Capítulo 2), enquanto outros 
autores reforçam a relação entre a estrutura/função, referindo que estas propriedades estão 
associadas ao seu conteúdo e composição, e.g., em PL/apoproteínas (L Badimon e G Vilahur, 
2012). O que levou alguns autores a sugerir que, a determinação das subfrações moleculares das 
HDL, representa de forma mais eficaz e sensível, a dinâmica, as alterações na 
lipidómica/proteómica, e a função das diferentes partículas de HDL e, deste modo, contribuindo 
para uma melhor compreensão das suas propriedades anti-aterogénicas, comparativamente com a 
determinação dos níveis de HDL-c e/ou de ApoA1 per si (S Imaizumi et al., 2011; K Alwaili et al., 
2012; ML Moya et al., 2012 e RS Rosenson et al., 2013). 
 Por um lado, é importante compreender os fatores metabólicos que regulam a distribuição 
entre as subfrações moleculares das HDL e a sua interconversão; sendo que, a formação das 
grandes HDL, a partir das pequenas partículas de HDL, é um processo relativamente bem 
conhecido, e que envolve a transferência de constituintes na superfície destas lipoproteínas com as 
lipoproteínas ricas em TAG (e.g., FC, PL, e ApoC), por ação hidrolítica (e.g., LPL), da LCAT sobre o FC 
na superfície das HDL e a formação de C-E, e a função da CETP e da PTLP (BP Perret et al., 1987), 
contudo o processo inverso é menos conhecido, apesar do eventual envolvimento, e.g., da HL. Por 
outro lado, das alterações estruturais/conformacionais e funcionais, que podem ocorrer “in vivo”, 
são particularmente importantes as associadas com os estados inflamatórios e/ou em que ocorre 
aumento do “stress” oxidativo, e das espécies reativas de oxigénio/nitrogénio (ROS/RNS), e 
relacionadas com a obesidade e comorbilidades associadas. Por exemplo, a ApoA1, a maior 
proteína nas partículas de HDL, parece ser um alvo seletivo para a oxidação pelas 
mieloperoxidases, e que resulta na perda de funções das HDL (S Imaizumi et al., 2011).  
Neste sentido, uma subamostra na “baseline”, foi considerada com o objetivo de analisar eventuais 
correlações entre as subfrações das HDL (n = 60), a adiposidade (determinada pelo IMC), e a 
concentração plasmática da lípase endotelial (EL, n = 57) (P. Bispo et al., 2013, Abst).  
 
Resultados 
 Os níveis médios de lipase endotelial (EL) no plasma, considerando toda a amostra 
populacional, representavam (106.7 ± 90.2 ng/mL, entre 29.9 e 687.1 ng/mL), e com as L-HDL, as I-
HDL, e as S-HDL, com valores de 27.5 ± 10 % (entre 9 e 45 %), 51 ± 4.5 % (entre 41 e 60 % ), e 21.5 
± 8 % (entre 7.5 e 43 %), respetivamente; e com o IMC e a idade a correlacionarem-se 
positivamente com as S-HDL (rs = 0.436, p = 0.001; rs = 0.307, p = 0.018, respetivamente) e a hsCRP 
(rs = 0.462, p < 0.001; rs = 0.370, p = 0.002, respetivamente) e, de forma negativa com as L-HDL (rs 
= -0.422, p = 0.001; rs = -0.252, p = 0.054, respetivamente). Resultados similares, na distribuição 
percentual das subfrações moleculares das HDL, utilizando o sistema LipoprintTM (ver Capítulo 5), 
foram obtidos em obesos, estratificados em função da sensibilidade insulina, e incluindo indivíduos 
com Met Sin e t2DM (M Rocha et al., 2013).  
A EL associou-se positivamente com a hsCRP, próximo da significância estatística (rs = 0.248, p = 
0.063), mas não com o HDL-c, as ApoA1, e as subfrações moleculares das HDL (p > 0.05). A hsCRP 
correlacionou-se positivamente com as S-HDL, no limiar da significância estatística, (rs = 0.246, p = 
0.058) e de forma inversa com as L-HDL (rs = -0.256, p = 0.049). Estudo recente reportou que os 
níveis séricos das S-HDL não se associavam com a hsCRP, a IL-6, e a IL-10; e que as I-HDL, L-HDL, e 
o HDL-c não se correlacionavam com a hsCRP, a IL-6, e a IL-10, respetivamente (KA Krychtiuk et al., 
2014). Contudo, estes autores indicam uma associação entre as S-HDL e a resposta pro-
inflamatória, associada à imunidade inata, em situações de lesão aterosclerótica estável; sendo 
que, o efeito das S-HDL parece ser mediado por ação direta sobre as células, e não por diferentes 
propriedades pro-inflamatórias sistémicas. Outros autores referem que uma ineficiente 
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remodelação das partículas de HDL pode estar associada com a diminuição da remoção do 
colesterol das placas ateroscleróticas, o que resultaria no aumento da progressão da aterosclerose 
e dos eventos CV (S Voros et al., 2013).  

A atividade da EL associou-se negativamente com os níveis de HDL-c e de ApoA1, sem que 
estes se associassem com a atividade da HL, em indivíduos com doença renal crónica (V 
Miksztowicz et al., 2012). Estes autores observaram ainda uma correlação positiva entre o 
perímetro abdominal, os níveis de insulina, o HOMA-IR e a atividade da EL. Curiosamente, apesar 
das subfrações das lipoproteínas, determinadas por NMR, que apresentavam associação em 
“cluster” com o HDL-c, associarem-se, igualmente de forma significativa, com o LIPC (lípase 
hepática), o HDL-c e o LIPC não se correlacionavam de forma significativa entre si. Por outro lado, 
as subfrações das lipoproteínas associadas com os TAG, não mostraram correlação com o LIPC (A-K 
Petersen et al., 2012).  
O colesterol das HDL (50.9 ± 13.2 mg/dL) correlacionou-se positivamente com as L-HDL e as ApoA1 
(rs = 0.582, p < 0.001, rs = 0.756, p < 0.001, respetivamente), e negativamente com as I-HDL e as S-
HDL (rs = -0.429, p = 0.001; rs = -0.490, p < 0.001, respetivamente); enquanto que as ApoA1 (1.46 ± 
0.3 g/L) correlacionaram-se de forma positiva, próximo da significância estatística, com as L-HDL e 
negativa com as I-HDL (rs = 0.230, p = 0.077, rs = -0.282, p = 0.029, respetivamente).  
A quantificação da capacidade do fluxo de colesterol, determinada “ex-vivo”, com soro sem ApoB, 
de indivíduos saudáveis, e indivíduos com e sem CAD, e após incubação com macrófagos, mostrou 
que, os níveis de HDL-c e de ApoA1 apesar de importantes determinantes na capacidade do fluxo 
de colesterol, eram responsáveis por menos de 40 % nas variações observadas (AV Khera et al., 
2011). Estes autores referem que a capacidade no fluxo de colesterol dos macrófagos, uma medida 
da função das partículas de HDL, associava-se de forma inversa com o ”surrogate marker” da 
rigidez das artérias, e independentemente dos níveis de HDL-c.  
 Esta análise preliminar permitiu observar que, após estratificar para o IMC, os níveis médios 
de EL no plasma representavam 84.0 ± 43.2, 125.1 ± 61.5, e 115.0 ± 125.3 ng/mL, e com as L-HDL 
com valores de 32.8 ± 9.4, 29.5 ± 9.3, e 23.1 ± 8.5 %, as I-HDL com 50.1 ± 5, 50.7 ± 4, e 51.4 ± 4.4 
%, e as S-HDL com 17.1 ± 6.3, 19.8 ± 6.8, e 25.4 ± 7.9 %, no grupo de indivíduos normoponderais 
(média das idades de 43 ± 13), com excesso ponderal (média das idades de 49 ± 14), e obesos 
(média das idades de 53 ± 13), respetivamente.  
No grupo de indivíduos normoponderais, o IMC associou-se com as I-HDL (rs = 0.467, p = 0.044), o 
HDL-c com as L-, I-, e as S-HDL (rs = 0.810, p < 0.001; rs = -0.683, p = 0.001; rs = -0.595, p = 0.007, 
respetivamente), e as ApoA1 com o HDL-c e as L-HDL (rs = 0.792, p < 0.001; rs = 0.414, p = 0.078, 
respetivamente). No grupo com excesso ponderal, a idade correlacionou-se positivamente com a 
hsCRP e as S-HDL (rs = 0.645, p = 0.007; rs = 0.485, p = 0.079, respetivamente), e de forma negativa 
com as L-HDL e o HDL-c (rs = -0.533, p = 0.05; rs = -0.414, p = 0.051, respetivamente), enquanto 
que a hsCRP associou-se com as I-HDL, no limiar da significância estatística (rs = 0.520, p = 0.056), e 
o HDL-c positivamente com as ApoA1 (rs = 0.736, p = 0.001). Finalmente, nos indivíduos obesos, a 
EL correlacionou-se positivamente com a hsCRP (rs = 0.407, p = 0.049), e mostrou uma tendência 
negativa com o HDL-c e as ApoA1 (rs = -0.306, p = 0.063; rs = -0.300, p = 0.155, respetivamente), 
enquanto que o HDL-c associou-se com as L-, I-, e as S-HDL (rs = 0.555, p = 0.003; rs = -0.436, p = 
0.026; rs = -0.387, p = 0.051, respetivamente), e as ApoA1 com o HDL-c e as I-HDL (rs = 0.743, p < 
0.001; rs = -0.527, p = 0.008, respetivamente).  
Após ajuste para a idade, a EL correlacionou-se positivamente, no limiar da significância estatística, 
com a hsCRP no grupo de indivíduos normoponderais (p = 0.058), e com as S-HDL (%) (p < 0.05) no 
grupo de indivíduos obesos. Adicionalmente, após ajuste para a idade, a EL apresentou uma 
tendência negativa com as L-HDL, e positiva com as I-HDL, no grupo com excesso ponderal, e uma 
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tendência negativa com as L-HDL, foi observada no grupo de indivíduos obesos, e ao contrário da 
hsCRP que mostrou uma tendência de associação positiva com as grandes HDL (L-HDL).  
Estudos anteriores reportaram que os níveis de EL associavam-se positivamente com os 
biomarcadores pro-inflamatórios, incluindo a CRP (H Fujii et al., 2008), mas não com a atividade da 
EL (V Miksztowicz et al., 2012). Outros autores observaram aumento nos níveis de EL em condições 
de inflamação aguda (KO Badellino et al., 2008 e ML Moya et al., 2012). Aumento nos níveis de EL 
em circulação, foram igualmente observados em indivíduos obesos (KO Badellino et al., 2008), e 
com a EL a correlacionar-se positivamente com o aumento da adiposidade (expresso pelo IMC e o 
perímetro abdominal) em indivíduos saudáveis. O que parece, pelo menos em parte, confirmar os 
resultados obtidos na presente análise.  
Por outro lado, a concentração e a atividade, da EL encontravam-se aumentados em indivíduos 
com CVD/CAD (T Ishida et al., 2011). Adicionalmente, as subfrações das HDL (determinadas por 
eletroforese em gel 2D) associavam-se de forma diferente com os componentes da placa 
ateromatosa em humanos (S Voros et al., 2013).  
Em crianças obesas, o aumento do IMC era acompanhado pelo aumento nos níveis de SAA no soro 
e nas subfrações das HDL (HDL2 e HDL3), assim como da atividade da LCAT e da CETP associadas à 
HDL2 (e HDL3) no grupo com excesso ponderal/obesos (J McEneny et al., 2013). O que levou estes 
autores a sugerir a presença de HDL2 “imaturas” no grupo com excesso ponderal/obesidade, 
comparativamente com o grupo normoponderal. Outros autores observaram o aumento 
significativo da SAA nas partículas de HDL, em simultâneo com a diminuição do seu conteúdo em 
PL, mas não em ApoA1, em condições de inflamação aguda (LC Hudgins et al., 2003 citado por ML 
Moya et al., 2012). Estudos “in vitro” mostraram que a SAA pode contribuir para o aumento das 
citocinas pro-inflamatórias, como a IL-6 e o TNFa, pela indução dos TLR (SL Passey et al., 2016). 
Adicionalmente, a análise das subfrações das lipoproteínas (determinadas pelo sistema 
LipoprintTM, ver Capítulo 5) em indivíduos obesos (n = 80), mostrou que os estados de IR 
caracterizavam-se pelo aumento percentual das VLDL, das sdLDL, e das S-HDL, e diminuição da 
percentagem das L-HDL (M Rocha et al., 2013). Estes autores referem ainda que os níveis 
sistémicos de RBP4 (ver Capítulo 2) podem ter um papel importante no metabolismo lipídico no 
contexto da obesidade, contribuindo para o aumento dos TAG e para a formação das S-HDL.  
Em linha com estes resultados, um estudo em indivíduos t2DM (n = 24), com valores de HbA1c > 
10 %, e sob ADOS, concluiu que a utilização de análogos da insulina alterava o metabolismo 
lipídico, incluindo a regulação da CETP, com eventual efeito anti-aterogénico, pelo aumento das 
grandes HDL e diminuição das pequenas e densas LDL (I Aslan et al., 2013).  
 Em estudos em humanos, a inflamação aguda apresentou um efeito significativo sobre o 
perfil das subfrações moleculares das HDL (ML Moya et al., 2012). Com estes autores a reportarem 
a depleção das pre-β1 HDL (determinadas por eletroforese em gel 2D) e das pequenas e médias 
HDL (por RMN). Por outro lado, o aumento observado nos níveis plasmáticos de EL (e de sPLA2-
IIA), nestas condições experimentais, associava-se de forma significativa com a diminuição do 
conteúdo em PL nas HDL, apesar das variações mínimas, não significativas, nos níveis de HDL-c, 
ApoA1, e ApoA2, o que levou a propor a existência de impedimento na maturação das HDL e o 
aumento do catabolismo das pequenas e densas HDL, em condições inflamatórias agudas, nestes 
indivíduos. De facto, estudo prévio, mostrou uma alteração na distribuição das grandes HDL (HDL2) 
até pequenas e densas HDL (HDL3), após tratamento com fosfolipases de origem microbiana, na 
presença de albumina (BP Perret et al., 1987). Estes trabalhos sugerem que a indução da sPLA2-IIA 
(e da EL), a supressão da CETP e da atividade da LCAT, apresenta efeitos sobre a remodelação dos 
PL e do colesterol nas partículas de HDL, sem que corram variações significativas nos níveis de HDL-
c, ApoA1 e ApoA2, apesar de relacionadas com a redução substancial no seu conteúdo em PL, 
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podendo contribuir, igualmente, para o impedimento na maturação, e para o aumento no 
catabolismo das pequenas (HDL3) e/ou muito pequenas (pre-β1) partículas de HDL, pobres em 
lípidos, em situações de inflamação aguda (ML Moya et al., 2012); sugerindo, a existência de 
diferenças em função do grau/intensidade do estado inflamatório, do estímulo indutor da 
inflamação, e/ou do efeito agudo/crónico. Curiosamente, estes autores referem que o modelo 
experimental utilizado, em que ocorre indução da inflamação, com baixos níveis de endotoxémia, 
mimetiza a via de sinalização dos TLR4, o que coloca o focus igualmente sobre os mecanismos pro-
inflamatórios dos SFA. Em hepatócitos, a co-expressão da EL e da SAA, diminuiu de forma 
significativa a lipidação das ApoA1 pelos ABCA1, e a formação das HDL nascentes (JM Wroblewski 
et al., 2011). 
 O modelo de regressão múltipla mostrou que os níveis de HDL-c são os mais importantes 
preditores das S-HDL (%) e das L-HDL (%) em circulação (Tabelas 6.7 e 6.8). Pelo que, fatores que 
possam contribuir para alterar a concentração do HDL-c “in vivo”, podem ter, igualmente, impacto 
na distribuição e nos níveis das diferentes subfrações moleculares destas lipoproteínas. Os 
resultados obtidos através do modelo de regressão múltipla, indicam que o IMC e a EL são 
preditores independentes, respetivamente, das L-HDL (%) (R2ajust = 0.576, p < 0.001) (Tabela 6.8) e 
das S-HDL (%) (R2ajust = 0.472, p < 0.001) (Tabela 6.7).  
 
Tabela 6.7. Modelo de regressão multivariada (método “Enter”) para as pequenas HDL (S-HDL), 
incluindo toda a amostra populacional. 

      

 S-HDL  

    

  β1           β2           P   

Idade (anos)    0.185    0.302    0.012  

EL (ng/mL)   0.025   0.288     0.008  

HDLc(mg/dL) (-)0.303 (-)0.467   <0.001  

      

   
1 Coeficiente de regressão não ajustado; controlado para o IMC, a idade, a EL, a hsCRP, e o HDL-c. 2 Coeficiente de 
regressão ajustado. 

 
 
Adicionalmente, nos modelos de regressão múltipla, a EL mostrou uma associação negativa com as 
L-HDL (%), no limiar da significância estatística (p = 0.053), e o IMC uma associação positiva, 
igualmente no limiar da significância estatística (p = 0.055), com as S-HDL (%). Contudo, a hsCRP 
mostrou uma associação positiva e significativa (p = 0.023) com as L-HDL (%) e negativa (p > 0.05), 
com as S-HDL (%). 
 
Tabela 6.8. Modelos de regressão multivariada (método “Enter”) para as grandes HDL (L-HDL), 
incluindo toda a amostra populacional. 

      

 L-HDL  

    

  β1           β2           P   

Idade (anos) (-)0.212    (-)0.283   0.009  

IMC (kg/m2) (-)0.406   (-)0.227    0.043  

HDLc(mg/dL)     0.482     0.608     <0.001  
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1 Coeficiente de regressão não ajustado; controlado para o IMC, a idade, a EL, a hsCRP, e o HDL-c. 2 Coeficiente de 
regressão ajustado. 

 
 
O perímetro abdominal (p = 0.019) mostrou ser um preditor independente da atividade da EL, 
enquanto que, em relação à atividade da HL, apenas a idade permaneceu significativamente 
associada, após inclusão do perímetro abdominal e da hsCRP nos modelos de regressão 
multivariada (V Miksztowicz et al., 2012). Por análise de regressão múltipla, o perímetro abdominal 
(β = 0.23, p = 0.04) e os níveis plasmáticos de TAG (β = 0.33, p < 0.01) eram os mais importantes 
determinantes da concentração das muito pequenas partículas de HDL3c (pré-β1-HDL, %) em 
indivíduos com excesso ponderal/obesos, e com Met Sind (78.6 %), e com este grupo de indivíduos 
a apresentar níveis mais elevados de HDL3c (%), comparativamente com o grupo controlo (grupo 
sem Met Sind) (D Rosenbaum et al., 2012). Contudo, estes autores questionam se este aumento 
pode representar um mecanismo de defesa contra a aterosclerose, ou se é indicativo de 
impedimento na maturação das partículas de HDL. Por outro lado, os níveis de HDL3c (%) 
aumentavam de forma significativa, enquanto as grandes HDL (HDL2b, %) mostraram uma 
tendência de diminuição, em função do aumento do perímetro abdominal. Por análise bivariada, 
as HDL3c correlacionaram-se com o perímetro abdominal (r = 0.479; p < 0.001), com o HDL-c (r = –
0.383, p < 0.001), com os TAG (r = 0.241, p = 0.011), com o HOMA-IR (r = 0.225, p = 0.049), e os 
níveis de glucose em jejum (r = 0.240, p = 0.012), e uma tendência de associação foi observada 
com o IMC (r = 0.260, p = 0.06), mas não com a idade, e com diferenças entre géneros (D 
Rosenbaum et al., 2012). Outros autores referem que apesar das pré-β1-HDL serem um bom 
acetor de colesterol celular, em modelos experimentais, o aumento dos níveis de pré-β1 “in vivo” 
são um indicador de inadequada maturação e remodelação das HDL, e o resultado (não a causa) 
do impedimento no transporte reverso de colesterol (S Voros et al., 2013).  
Contudo, apesar das diferenças, e.g., em relação à associação com os diferentes 
recetores/transportadores (ABCA1, ABCG1, SR-BI), ambas as partículas de HDL3 e as HDL2 (S- e as 
L-HDL) parecem ser igualmente acetores efetivos de colesterol pela via da difusão aquosa (GH 
Rothblat e MC Phillips, 2010).  
 A capacidade preditiva da hsCRP, no modelo de regressão múltipla, e positivamente 
associada com as L-HDL (p < 0.05), é um resultado, pelo menos em parte, surpreendente. Por um 
lado, como indicado no presente estudo, o aumento da resposta inflamatória, em particular o 
aumento da hsCRP, parece estar relacionada com a alteração das propriedades estruturais, 
conformacionais, e funcionais das (bio)membranas, com eventual efeito sobre a biogénese e o 
metabolismo das subfrações moleculares das HDL/LDL e, por outro lado, apresentou capacidade 
para influenciar o efeito dos nutrientes, sobre o perfil lipídico e lipo(apo)proteico, e como 
observado para o EPA/DHA após estratificar a amostra pelos níveis de hsCRP (ver Secções 6.2.2.3. e 
6.2.4.1.). Em adição, foi recentemente reportada uma correlação negativa entre a CRP e as L-HDL 
e, positiva com as S-HDL (HK Berthold et al., 2014).  
Contudo, apesar da CRP estar envolvida no processo imunológico que leva à indução da 
remodelação vascular, e aos mecanismos associados com a formação da placa ateromatosa, com 
aumento do risco de CVD, não existe evidência definitiva com base em ensaios randomizados e 
controlados, do papel da CRP como factor causal da aterotrombose (O Yousuf et al., 2013). Por 
outro lado, a CRP, para além de contribuir para o aumento da IL-1α/β e da IL-6, também 
aumentava a regulação do LXRa e a expressão do ABCA1, em monócitos humanos (para artigo de 
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revisão ver K Yin et al., 2010).  
Curiosamente, Moya et al. (2012), reportaram a diminuição das pequenas e médias partículas de 
HDL, mas não das grandes HDL, na presença de um estado inflamatório agudo induzido em 
humanos (endotoxémia) (ML Moya et al., 2012). Este fenótipo estava associado à indução da 
sPLA2-IIA e da EL, e à supressão da atividade da LCAT e da massa da CETP, enquanto que as HDL, 
isoladas destes indivíduos, apresentavam diminuição na capacidade de transportar o colesterol do 
SR-BI e da ABCA1, mas não da ABCG1. Estes autores concluem que o impedimento no transporte 
reverso de colesterol e a “disfunção” das HDL, em estados inflamatórios, ocorre, na sua grande 
maioria, de modo independente das alterações dos níveis de ApoA1 e de HDL-c e, pelo menos em 
parte, de acordo com as associações entre a hsCRP, e a EL, e o perfil lipo(apo)proteíco e as 
subfrações moleculares da HDL, observadas na presente análise.  
Indivíduos com deficiência em CETP caracterizam-se por conter grandes partículas de HDL (HDL2, 
L-HDL), constituídas por ApoA1, ApoA2 e ApoE; sendo que, a presença de ApoE, nestas partículas, 
pode facilitar o transporte de colesterol mediado pelos transportadores ABCG1, enquanto que as 
pequenas HDL (HDL3, S-HDL) apresentam preferência para os ABCA1, e as HDL intermédias (I-HDL) 
são as mais eficientes na interação, e na promoção do fluxo de colesterol, das ABCG1 (RS Rosenson 
et al., 2011). Por exemplo, no ensaio clínico “ILUMINATE”, a incapacidade de retardar a progressão 
da doença e o aumento da mortalidade, no grupo de indivíduos tratado com um inibidor da CETP, 
levou à sua interrupção, apesar do aumento nos níveis de HDL-c, sendo que estes autores 
questionam o destino das grandes partículas esféricas de HDL que são formadas por ação dos 
inibidores da CETP (L Badimon e G Vilahur, 2012). Outro ensaio clínico, em ≈400 indivíduos com 
dislipidemia, para estudar os efeitos e a segurança no uso de um inibidor da CETP, observou um 
aumento nos níveis de HDL-c (54 e os 130 %) e de ApoA1 (23 a 50 %) e da ApoA2 (13 a 20 %), de 
forma dependente da dose, e da ApoE (16 a 84 %) nas concentrações mais elevadas, quando 
utilizado em monoterapia, e comparativamente com o grupo placebo, o que estaria associado ao 
aumento das grandes HDL e com o incremento na capacidade de fluxo do colesterol (SJ Nicholls et 
al., 2011). Estes autores reportam uma diminuição na atividade da CETP (50 a 90 %) e um aumento 
na massa da CETP (64 a 137 %), de forma dependente da dose, e comparativamente com o grupo 
placebo, e com os níveis de CRP a permanecer inalterados ao longo das 12 semanas de 
administração.  
 Ao contrário da adiposidade (expressa pelo IMC) e da EL, a idade mostrou ser um preditor 
independente para as S- e as L-HDL (Tabelas 6.7 e 6.8). Por um lado, nem todos os indivíduos 
obesos exibem aumento de risco para a inflamação, e nem todos os indivíduos normoponderais 
são metabolicamente saudáveis (I Alam et al., 2012). Por outro lado, e como referido por estes 
autores, neste artigo de revisão, em estados pro-inflamatórios, o efeito da inflamação sobre o 
fenótipo lipo(apo)proteico e as subfrações moleculares das lipoproteínas, pode ser ainda mais 
importante em função do aumento da idade, pela diversidade e maior complexidade na dimensão 
do peso corporal, pelo padrão de distribuição da massa gorda, e pela presença de obesidade 
geral/local. Sendo que, em conjunto com a inflamação crónica, o aumento da idade, pode associar-
se a episódios recorrentes de inflamação aguda. O “InCHIANTI Study”, em cerca de 1000 adultos 
com idade ≥ 65 anos, concluiu que os indivíduos obesos e não obesos que apresentavam um 
estado pro-inflamatório intenso estavam mais suscetíveis a desenvolver Met Sind, do que os 
indivíduos com baixos níveis de inflamação, e independentemente da presença de IR (estimada 
pelo HOMA-IR) (S Stenholm et al., 2010). Na presente análise, para além da associação positiva (p 
< 0.05) entre a idade e a hsCRP, a idade correlacionou-se positivamente com o IMC (rs = 0.283, p = 
0.015), enquanto que a idade e o IMC apresentaram uma correlação inversa com o HDL-c (rs = -
0.253, p = 0.028; rs = -0.361, p = 0.001, respetivamente), mas não com a EL ou a ApoA1.  
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Contudo, situações inflamatórias crónicas, em que ocorre aumento do “stress” oxidativo, das 
ROS/RNS, e/ou o incremento da oxidação lipídica, como as que estão associadas à obesidade e às 
suas comorbilidades, podem promover modificações significativas na estrutura, na composição, e 
nas funções das partículas de HDL, como a oxidação das proteínas, mediada pelas 
mieloperoxidases, ou a alteração dos componentes lipídicos, e que podem contribuir para a perda 
parcial da capacidade cardioprotetora destas lipoproteínas, e/ou para a formação de HDL oxidadas 
(oxHDL) com propriedades pro-inflamatórias (JD Smith, 2010, L Badimon e G Vilahur, 2012 e VS 
Soumyarani e N Jayakumari, 2012). Aumentos na libertação de TNFa, e de MMP-9 e MMP-2, foram 
observados em células incubadas com oxHDL, comparativamente com as HDL nativas (VS 
Soumyarani e N Jayakumari, 2012). Estes autores indicam que as modificações oxidativas nas HDL 
induzem uma resposta pro-inflamatória e o aumento do “stress” oxidativo em 
monócitos/macrófagos humanos (ver Secção 6.2.4.3.).  
As HDL de indivíduos com aneurisma abdominal da aorta, uma forma de aterombrombose, 
mostravam impedimento da atividade AH, incluindo a diminuição na capacidade de inibir a 
oxidação das LDL, induzida por metais divalentes, como o Cu2+, e o aumento na produção de ROS 
“in vitro” (S Delbosc et al., 2013). Estes indivíduos apresentavam diminuição nos níveis plasmáticos 
de ApoA1 e das pequenas partículas de HDL, e com as mieloperoxidases (MPO) ligadas às 
partículas de HDL.  
 
Conclusões 
Apesar da sua natureza correlacional, e que não permite inferir acerca da causalidade(/efeito), o 
presente estudo parece indicar que a obesidade e a lípase endotelial (EL) possuem, de forma 
independente, boa capacidade preditiva do fenótipo molecular das HDL, contribuindo, desta 
forma, para uma melhor compreensão das alterações cardiometabólicas e comorbilidades 
associadas ao Síndrome Metabólico.  
 
 
6.2.1.3. Parâmetros de adiposidade: relação entre o perfil lipo(apo)proteíco, os marcadores de 
sensibilidade insulínica, as adipocitocinas, e os nutrientes da dieta 
A presente análise tem como objetivo caracterizar a capacidade discriminativa dos parâmetros de 
adiposidade e em particular, o peso corporal (PC), o perímetro de cintura (WC), e o IMC, em 
virtude da análise das eventuais correlações com os vários parâmetros bioquímicos, os marcadores 
alternativos da sensibilidade insulínica e de função das células β, os marcadores de inflamação, as 
subfrações moleculares das lipoproteínas, as adipocitocinas, e os (macro)nutrientes da dieta.  
 
Resultados: 
Quando se considera toda a amostra populacional na “baseline” o IMC (p < 0.05) e, principalmente 
o perímetro de cintura (WC, do inglês) (p = 0.002), associam-se positivamente com a idade, mas 
não o peso corporal (p > 0.05). O IMC apresentou uma correlação forte com o WC (rs = 0.831 p < 
0.001) e com o peso corporal (rs = 0.818 p < 0.001) e, o mesmo observou-se entre o peso corporal 
e o WC (rs = 0.864 p < 0.001).  
Não se encontraram correlações significativas entre o peso corporal, o WC, e o IMC, com as 
concentrações de colesterol total (Total-c), a Lp(a), o LDL-c, os macronutrientes da dieta (lípidos, 
proteínas, e os H. C. totais, H. C. complexos e simples, os SFA, os MUFA, os PUFA, e os TFA, todos % 
E), com o EPA, o DPA, o DHA, e os AG n-3 totais na dieta (g/dia), e ainda com as VLDL, as MID-LDL, 
as LDL-1-2, as sdLDL, as I-HDL, o TNFa, a IL-6, e a EL (p > 0.05, para todos), em uma análise de 
subgrupo (Tabelas 6.9, 6.10 e 6.11 e resultados não mostrados). O efeito e a capacidade 
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discriminativa do peso corporal, do WC, e do IMC, é realçada pela associação significativa destes 
parâmetros com a glicemia, o HDL-c, os TAG, o rácio ApoA1/ApoB, a hsCRP, a insulina, o QUICKI e o 
HOMA1- e HOMA2-IR, a % de células β, as L-HDL, e as S-HDL.  
 Após estratificar a amostra em função dos valores de ponto de corte para o IMC, nos 
indivíduos normoponderais e obesos nenhum dos parâmetros associou-se significativamente com 
a idade (p > 0.05), mantendo o peso corporal, o WC, e o IMC, as correlações positivas, e 
significativas, entre si. Por um lado, o perfil de associação, entre os parâmetros de adiposidade e os 
vários biomarcadores e nutrientes, mantêm-se em linha com o observado para toda a amostra 
populacional, com algumas exceções, como por exemplo, para os níveis de glicemia em jejum, ou 
para a hsCRP. Por outro lado, no grupo de indivíduos obesos, nenhum dos parâmetros de 
adiposidade associou-se com as subfrações moleculares das LDL e das HDL, e o IMC não apresenta 
correlações significativas, dentro das suas classes, com os fatores de risco tradicionais das CVD 
(Tabelas 6.9 e 6.10 e resultados não mostrados), o que parece denotar, de forma consistente, a 
capacidade discriminativa das classes de IMC, nesta amostra populacional.  
 
 
Tabela 6.9. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre os parâmetros de adiposidade e os 
biomarcadores cardiometabólicos tradicionais para toda a amostra populacional, e em função do 
IMC, na “baseline” (BL/T0). 

 
 
No grupo de indivíduos normoponderais, o peso corporal, o WC, e o IMC associam-se 
inversamente com a adiponectina total e de HMW, mantendo o peso corporal uma maior 
correlação e força estatística, comparativamente com o WC e o IMC (Tabela 6.10). Curiosamente, 
uma associação inversa, e significativa, entre a ingestão de proteínas totais da dieta (% E) com o 
peso corporal e o WC, e uma tendência de associação inversa com o IMC (p = 0.063), foi observada 
neste grupo de indivíduos (Tabela 6.11), o que pode indicar eventual efeito anti-obesogénico no 
aumento do consumo de proteínas neste grupo de indivíduos, i.e., antes da aquisição da 
obesidade. Ao invés o consumo de SFA (% E) na dieta correlacionou-se, de forma positiva, e os 
HUFA n-3, em particular o DPA, de forma negativa, com o IMC (p < 0.05). Sendo que, estas 
associações entre o consumo de proteínas totais e de SFA da dieta, não foram observadas nos 
grupos com excesso ponderal e obesos (Tabela 6.11 e resultados não mostrados).  
Contudo, como indicado na Tabela 6.13., quando se considera toda a amostra populacional, a 
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ingestão de proteínas correlaciona-se positivamente com o consumo de PUFA n-3 e de TFA, e 
negativamente com os H. C. totais (p < 0.05, para todos). Por outro lado, as proteínas na dieta 
associam-se com a hsCRP e a leptina (p < 0.05) (Tabela 6.14), o que faz supor o seu envolvimento, 
incluindo outros biomarcadores de inflamação, como a IL-6 (ver Capítulo 2), nos potenciais 
mecanismos anti-obesogénicos das proteínas da dieta e, como referido, em particular no grupo de 
indivíduos normoponderais.  
Interessante, a associação inversa, e significativa, encontrada no grupo de indivíduos obesos, entre 
a ingestão de H. C. simples (açucares) da dieta (% E) com o peso corporal (p < 0.05), mas não com o 
WC ou o IMC (p > 0.05), apesar de ambos manterem a correlação negativa (Tabela 6.11). 
Curiosamente, neste grupo de indivíduos, os açucares apresentam uma tendência de associação 
positiva com a leptina (p = 0.081), e negativa com os SFA e, de forma significativa (p < 0.05) com os 
PUFA n-6 (Tabelas 6.13 e 6.15). Esta associação entre os açucares e a leptina, em conjunto com o 
eventual efeito da glucose/sacarose sobre a intensidade e duração da resposta insulínica e as 
células-β e/ou a capacidade de estimular o sistema enteroendócrino, e a GLP-1, são mecanismos 
possíveis, e que podem explicar, pelo menos em parte, a associação negativa entre os açucares e o 
peso corporal (Ver Capítulo 1), e parcialmente suportado pelo estudo de Manning et al., em 
indivíduos com excesso ponderal/obesos (PJ Manning et al., 2013). No grupo de indivíduos obesos 
de realçar a associação entre a insulinemia, e a adiponectina total e de HMW com o WC (p < 0.05), 
mas não com o peso corporal ou o IMC (p > 0.05). O que parece justificar a correlação negativa do 
QUICKI, e positiva do HOMA1- e HOMA2-IR, com o WC (p < 0.05). O que faz do WC um importante 
fator, relacionado com a sensibilidade insulínica, dentro das diferentes classes de IMC, e que 
reforça a complementaridade entre os dois parâmetros. Finalmente, neste grupo de indivíduos, o 
peso corporal, mas não o WC, associou-se de forma positiva, e significativa, com os níveis de EL e 
com a % de células β, e o IMC mostrou uma tendência positiva com aqueles parâmetros (p = 0.062 
e p = 0.085, respetivamente) (Tabela 6.10 e resultados não mostrados). 
 
Tabela 6.10. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre os parâmetros de adiposidade e os 
biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, sensibilidade insulinica, e de função das células 
β, para toda a amostra populacional, e em função do IMC, na “baseline” (BL/T0). 

 
 
Tabela 6.11. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre os parâmetros de adiposidade e os 
macronutrientes, para toda a amostra populacional, e em função do IMC, na “baseline” (BL/T0). 
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 Apenas a leptina apresentou correlação, positiva e significativa, com a idade (p < 0.05). 
Contudo, após estratificar a subamostra pelo IMC, não foram encontradas correlações significativas 
entre a leptina, a adiponectina total, e de HMW, com a idade, uma potencial vantagem do uso dos 
pontos de corte do IMC, nesta amostra populacional. Como indicado na Tabela 6.12 a adiponectina 
total e de HMW associam-se de forma positiva e significativa (p < 0.05) com a concentração do 
HDL-c, da ApoA1, com o rácio ApoA1/ApoB, e com as L-HDL, sendo que neste caso a adiponectina 
de HMW mostrou apenas uma tendência positiva (p = 0.066). A adiponectina total, apresentou 
correlações negativas, e significativas, com as S-HDL, as sdLDL, e as VLDL, e tendências negativas 
com os TAG, as ApoB, as oxLDL, e o HOMA1-IR, mas não com a glucose (Tabela 6.12). Realce ainda 
para a associação positiva entre a leptina e a hsCRP, a insulinemia, o TNFa, a IL-6, a % células β, o 
HOMA1- e HOMA2-IR, e as grandes LDL (LDL 1-2) (p < 0.05, para todos), e uma tendência negativa 
(p = 0.088) com as L-HDL (Tabela 6.12).  
Após estratificar a subamostra em função dos valores de IMC, a adiponectina total e a de HMW 
mantém a associação significativa com o HDL-c, as VLDL, as L-HDL e as S-HDL no grupo de 
indivíduos normoponderais (Tabela 6.12). Estes resultados confirmam a importância das diferentes 
isoformas da adiponectina no metabolismo lipo(apo)proteico, e em particular sobre as partículas 
de HDL, sendo que algo deste efeito parece estar relacionado com a capacidade para diminuir os 
níveis de TAG, e como observado neste grupo de indivíduos, e/ou de VLDL-TAG, contribuindo desta 
forma para diminuir a transferência de TAG/Colesterol entre as HDL e as VLDL mediadas pela CETP, 
sendo que, outros mecanismos podem estar envolvidos, e relacionados, e.g., com as vias de 
sinalização da insulina. A Adipo-Total associou-se ainda, de forma negativa, com as oxLDL (p < 
0.05), o que pode estar, eventualmente, relacionado com o aumento das L-HDL pelo aumento da 
Adipo-Total (Ver Secção 6.2.4.3.). Já a leptina, neste grupo de indivíduos, mostrou uma tendência 
de associação negativa com os níveis de TAG (p = 0.109) e com as MID-LDL (p = 0.081) e positiva 
com o TNFa (p = 0.058) e a IL-6 (p = 0.056), no limiar da significância estatística, mas nenhuma 
associação foi observada com as VLDL (Tabela 6.12). Estes resultados, parecem reforçar a ação da 
leptina que, à semelhança das isoformas da adiponectina, pode contribuir para diminuir os níveis 
de TAG, pelo menos nos indivíduos normoponderais, por mecanismos relacionados, e.g., com a 
inibição da SCD1, e a diminuição da biossíntese de TAG, e/ou associado ao aumento do 
catabolismo das VLDL, via MID-LDL (IDL), por ação da LPL.  
 
Tabela 6.12. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre a adiponectina, a adiponectina de 
HMW, e a leptina, e os biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, sensibilidade insulinica, e 
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de função das células β, para toda a amostra populacional e em função do IMC na “baseline” 
(BL/T0). 

 
 
No grupo de indivíduos com excesso ponderal, os níveis séricos de leptina (n = 9) correlacionaram-
se positivamente com a hsCRP, a insulinemia, a % de células β, e o HOMA1- e HOMA2-IR (p < 0.05, 
para todos), e uma tendência positiva foi obtida com as I-HDL (p = 0.081) e, curiosamente, com a 
Adipo-HMW (p = 0.071) (ver Capítulo 2). A Adipo-Total (n = 12) associou-se de forma negativa, e 
significativa, com as S-HDL e as sdLDL, e a Adipo-HMW (n = 8) positivamente com a ApoA1 (p < 
0.05) e, de modo negativo, com as sdLDL (p < 0.05). No grupo de indivíduos obesos, a adiponectina 
total e a de HMW mantém a associação com o HDL-c, as VLDL, e com as L-HDL, à semelhança do 
observado no grupo de indivíduos normoponderais. Adicionalmente, a adiponectina total e de 
HMW associaram-se positivamente com a ApoA1 (p < 0.05) e negativamente com a insulinemia, o 
HOMA1- e HOMA2-IR (p < 0.05, para todos); e a Adipo-Total associou-se ainda positivamente com 
as MID-LDL e o rácio ApoA1/ApoB (p < 0.05), e uma tendência negativa foi observada com as sdLDL 
(p = 0.083) e as S-HDL (p = 0.094) (Tabela 6.12 e resultados não mostrados).  
 Como indicado na Tabela 6.13, quando se considera toda a amostra populacional os lípidos 
totais (% E) da dieta associam-se negativamente com os H. C. totais, simples, e complexos, e 
positivamente com as diferentes classes de lípidos da dieta (% E), incluindo os TFA (p < 0.05, para 
todos). Um padrão inverso é observado para o consumo de H. C. totais da dieta (% E) e, pelo 
menos em parte, pelos H. C. simples e complexos (Tabela 6.13).  
 
Tabela 6.13. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre os macronutrientes, para toda a 
amostra populacional, e em função do IMC, na “baseline” (BL/T0). 
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Em relação às classes de lípidos, a ingestão de SFA (% E) associou-se positivamente com o consumo 
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de MUFA e TFA da dieta (p < 0.05), e a ingestão de MUFA com o consumo de PUFA totais e de PUFA 
n-6 (% E) (p < 0.05) (Tabela 6.13). A ingestão de PUFA totais na dieta (% E) apresentou uma 
correlação forte com o consumo de PUFA n-6, apesar de manter uma associação, igualmente 
positiva, com o consumo de PUFA n-3 (p < 0.05).  
Após estratificar a amostra na “baseline” pelos valores de ponto de corte para o IMC, o perfil de 
associações para a ingestão de lípidos, H. C., e proteínas totais mantém-se relativamente constante 
para o grupo de indivíduos normoponderais, sendo que, por exemplo, a ingestão de lípidos totais 
não se associou com o consumo de TFA (p > 0.05), mas a ingestão de proteínas totais (% E) da dieta 
manteve a associação positiva e significativa com o consumo de PUFA n-3 (% E) (Tabela 6.13). 
Neste grupo de indivíduos, a ingestão de SFA (% E) associou-se positivamente apenas com os TFA 
da dieta (p < 0.05), e a ingestão de MUFA manteve o padrão observado para toda a amostra 
populacional, com o consumo de PUFA totais a manter a associação significativa com os PUFA n-6 
(% E) (p < 0.05), mas não com os PUFA n-3 (p > 0.05) da dieta (Tabela 6.13). No grupo de indivíduos 
com excesso ponderal o perfil de correlação mantém-se em linha com o descrito para toda a 
amostra populacional (Tabela 6.13). Nos indivíduos obesos, a ingestão de lípidos totais (% E) 
apenas não mostrou associação significativa com os PUFA n-3. Contudo, neste grupo o consumo de 
proteínas (% E) manteve a correlação com os PUFA n-3 da dieta, com um aumento na força de 
correlação (rs = 0.818, p < 0.001), mas não com os TFA (p > 0.05). Um padrão semelhança de 
correlação verificou-se entre a ingestão de SFA (% E) e os TFA da dieta (Tabela 6.13). Sendo que os 
SFA não se associavam com nenhum dos parâmetros de adiposidade nos indivíduos obesos (ver 
Tabelas 6.11 e 6.13). Para a ingestão de MUFA, PUFA totais, n-3 e n-6, observou-se um padrão 
semelhante ao encontrado com toda a amostra populacional. 
A Tabela 6.14 mostra a associação entre os macronutrientes, e classes de lípidos, da dieta (% E) 
com a glicemia, a concentração dos lípidos e lipo(apo)proteínas em circulação, para toda a 
população e após estratificação pelo IMC. Destaque para a associação positiva entre o consumo de 
lípidos totais da dieta (% E) e o HDL-c, e negativa com os TAG, e que parece ser, pelo menos em 
parte, independente do IMC, apesar das variações na força de correlação e na significância 
estatística. É surpreendente a relação entre o consumo de H. C. complexos (% E) com o 
metabolismo do colesterol e/ou das lipoproteínas ricas em ApoB, incluindo uma correlação 
positiva e significativa com a Lp(a) (ver também Secção 6.2.1.5) e negativa com as oxLDL (ver 
também Secção 6.2.4.3), e em particular no grupo de indivíduos obesos (Tabela 6.14).  
 
 
Tabela 6.14. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre os macronutrientes, e os 
biomarcadores cardiometabólicos clássicos/tradicionais para toda a amostra populacional e em 
função do IMC na “baseline” (BL/T0). 
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Interessante a associação positiva entre o consumo de SFA (% E) e o colesterol das HDL (p < 0.05), e 
negativa com os TAG e a Lp(a) (p < 0.05), quando se considera toda a amostra, enquanto que os 
TFA correlacionam-se negativamente com os TAG, as ApoB e a Lp(a) (Tabela 6.14).  
No grupo de indivíduos normoponderais, os SFA apresentam uma significativa, e positiva, 
associação com os níveis de ApoA1. O consumo de lípidos totais e de TFA associam-se de forma 
inversa com os TAG (p < 0.05), nos grupos de indivíduos com excesso ponderal e obesos. Sendo 
que no grupo com excesso ponderal, mas não nos obesos, os TFA correlacionam-se ainda de forma 
negativa e significativa com as ApoB, e uma tendência negativa (p = 0.074) é observada nos 
indivíduos normoponderais (Tabela 6.14).  
O consumo de lípidos totais (% E) correlacionou-se positiva e negativamente (p < 0.05) com as L-
HDL e as S-HDL, respetivamente, e apenas quando se considerou toda a amostra populacional 
(Tabela 6.15). A ingestão de proteínas totais (% E) mostrou uma correlação positiva com a hsCRP e 
a leptina (p < 0.05), os H.C. complexos uma correlação negativa com a IL-6 (p < 0.05) e uma 
tendência negativa (p = 0.081) com a hsCRP e, com os PUFA totais da dieta, em particular os PUFA 
n-6, a mostrarem igualmente, uma correlação positiva com a IL-6 (p < 0.05), e os PUFA n-3 uma 
correlação positiva com o HOMA1-IR (Tabela 6.15). 
Os SFA e os TFA (% E) associam-se negativamente com as VLDL, e com os MUFA e os SFA, em 
conjunto com os TFA, a associarem-se de forma positiva e negativa com as L-HDL e as S-HDL, 
respetivamente, quando se considera toda a amostra populacional (Tabela 6.15). Uma tendência 
de associação positiva com a leptina (p = 0.064) no grupo de indivíduos normoponderais, com o 
TNFa (p = 0.077) e as MID-LDL (p = 0.060), e negativa com as VLDL nos indivíduos com excesso 
ponderal, e uma associação positiva com a hsCRP, e uma tendência negativa com as LDL 1-2 (p = 
0.066) e com as I-HDL (p = 0.098), foram observadas para as proteínas (% E), no grupo de 
indivíduos obesos, após estratificar pelo IMC, e com os PUFA a manterem a correlação positiva 
com a IL-6 no grupo normoponderal, e os lípidos totais da dieta e os H.C. complexos a 
apresentarem uma correlação positiva com o TNFa e as I-HDL, respetivamente, no grupo com 
excesso ponderal (Tabela 6.15). Estes resultados parecem denotar que, pelo menos em parte, o 
efeito do consumo de proteínas sobre os mecanismos biológicos “in vivo”, e em particular sobre a 
regulação do peso corporal, pode ser mediada pela ação da leptina/citocinas pro-inflamatórias. 
 
 
Tabela 6.15. Coeficientes de correlação de Sperman´s entre os macronutrientes, e os 
biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, sensibilidade insulinica, e de função das células 
β, para toda a amostra populacional e em função do IMC na “baseline” (BL/T0). 
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Sendo que, nos indivíduos obesos, os H. C. complexos mantêm a associação negativa com os 
biomarcadores inflamatórios. Por outro lado, neste grupo, diferenças substanciais foram 
encontradas no perfil de associação dos SFA, dos MUFA, dos PUFA, e dos TFA, e em particular com 
os marcadores de inflamação, e com os PUFA n-6 e os TFA a apresentarem uma associação inversa 
com as L- e S-HDL (Tabela 6.15).  
Interessante a associação positiva, e significativa, entre o consumo de H. C. simples (açucares) com 
as grandes LDL (LDL 1-2), que se mantem significativa apenas nos sujeitos obesos; e dos H. C. 
complexos (% E) negativamente com os níveis séricos de IL-6 (p < 0.05) e positivamente com as 
MID-LDL, quando se considera toda a amostra populacional.  
 Por análise multivariada (método ENTER), utilizando como preditores independentes os 
lípidos, as proteínas, os H. C., e os TFA da dieta (% E), a (log)leptina, a (log)hsCRP, e o HDL-c, e 
considerando toda a amostra populacional, os lípidos e os TFA da dieta (% E) apresentam-se como 
preditores independentes do peso corporal, de forma negativa e positiva, respetivamente. Mas 
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com o HDL-c como o mais importante preditor, mostrando uma associação negativa (Tabela 6.16), 
para um modelo com R2

ajust = 0.435, p < 0.001. 
Os TFA da dieta (% E) e a leptina, são igualmente preditores independentes, e positivamente 
associados com o perímetro abdominal; e com o HDL-c como preditor negativo (Tabela 6.17), para 
um modelo com R2

ajust = 0.428, p < 0.001. Sendo que, para o IMC, os lípidos, os H. C., e os TFA da 
dieta (% E), são preditores independentes (Tabela 6.18), em conjunto com a leptina, positivamente 
associada, e com o HDL-c, como preditor negativo, para um modelo com R2

ajust = 0.573, p < 0.001. 
 
Tabela 6.16. Modelo de regressão linear múltiplo (método ENTER) tendo como variável 
dependente o peso corporal. 

       

  β β´ P 

Modelo       

Lípidos (% E) -1.121 -0.354 0.038 

Proteínas (% E) -0.184 -0.032 0.807 

Hidrat. Car (% E) -0.743 -0.296 0.080 

TFA (% E) 29.468 0.297 0.019 

Leptina (pg/mL) 5.110 0.163 0.209 

hsCRP (mg/L) 0,.146 0.010 0,.939 

HDL (mg/dL) -0.704 -0.506 <0.001 

Variável dependente: Peso corporal  

β: Beta não ajustado   

β´: Beta ajustado   

 
 
Tabela 6.17. Modelo de regressão linear múltiplo (método ENTER) tendo como variável 
dependente o perímetro abdominal. 

    

               β              β´              p 

Modelo       

Lípidos (% E) -0.465 -0.181 0.280 

Proteínas (% E) -0.690 -0.149 0.263 

Hidrat. Car (% E) -0.524 -0.258 0.127 

TFA (% E) 19.781 0.247 0.050 

Leptina (pg/mL) 11.000 0.435 0.002 

hsCRP (g/L) 0.833 0.073 0.591 

HDL (mg/dL) -0.449 -0.400 0.002 

Variável dependente: Perímetro abdominal  

β: Beta não ajustado   

β´: Beta ajustado   

 
 
Tabela 6.18. Modelo de regressão linear múltiplo (método ENTER) tendo como variável 
dependente o IMC. 

    

              β               β´              p 

Modelo       
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Lípidos (% E) -0.421 -0.383 0.011 

Proteínas (% E) -0.025 -0.013 0.911 

Hidrat. Car (% E) -0.271 -0.312 0.035 

TFA (% E) 8.706 0.254 0.021 

Leptina (pg/mL) 4.766 0.440 <0.001 

hsCRP (mg/L) 0.763 0.157 0.189 

HDL (mg/dL) -0.126 -0.260 0.019 

Variável dependente: IMC   

β: Beta não ajustado   

β´: Beta ajustado   

 
 
Após estratificar a amostra populacional em dois grupos, em função do ponto de corte do IMC, 
grupo 1: indivíduos normoponderais (IMC < 25 kg/m2) e grupo 2: indivíduos com excesso ponderal 
e obesos (IMC ≥ 25 kg/m2), para o grupo 2 os TFA da dieta (% E) (p = 0.041) e a leptina (p = 0.004) 
apresentam-se como preditores independentes, e positivos, do IMC, e com o HDL-c e os lípidos da 
dieta, com associação negativa, no limite da significância estatística (p = 0.05 e p = 0.069, 
respetivamente), para um modelo com R2

ajust = 0.373, p < 0.01. Mas com os modelos de regressão 
para o peso corporal (p = 0.086) e o perímetro abdominal (p = 0.077), a não obterem significância 
estatística, situação idêntica ocorre no grupo 1, com os modelos para o peso corporal (p = 0.063) e 
para o IMC (p = 0.293); mas com as proteínas (como o preditor mais importante) e o HDL-c como 
preditores negativos, e os TFA e a leptina como preditores positivos, do perímetro abdominal 
(R2

ajust = 0.687, p < 0.05) (resultados não mostrados).  
Estes dados permitem observar que, apesar das limitações como, por exemplo, o tamanho dos 
grupos após a estratificação pelo IMC; por um lado, os TFA da dieta (% E) e a leptina apresentam 
sempre uma associação positiva com os diferentes parâmetros de adiposidade; por outro lado, 
como indicado para o WC, a ingestão de proteínas da dieta (% E) pode apresentar efeito anti-
obesogénico, e mesmo para o peso corporal, apesar dos modelos não apresentarem significância 
estatística, as proteínas encontram-se negativamente associadas, sendo que este efeito parece ser 
exclusivo do grupo 1 de indivíduos normoponderias, i.e., com as proteínas a poderem contribuir 
para a manutenção do WC/peso corporal. Curiosamente, em nenhum dos grupos a leptina, um 
forte preditor para o WC e o IMC, apresenta associação com o peso corporal. Ao invés o HDL-c está 
associado com todos os parâmetros de adiposidade, e em particular com o peso corporal (p < 
0.001) (Tabela 6.16).  
 
 
Discussão: 
A presente análise permitiu, entre outras notas de destaque, realçar: 1) a associação positiva, e 
significativa, entre a leptina, o WC e o IMC, mas não com o peso corporal; 2) ao invés, apenas o 
peso corporal associa-se significativamente, e de forma inversa, com a adiponectina total (Adipo- 
Total) e de alto peso molecular (Adipo-HMW); 3) a relação entre o peso corporal e o WC com as 
ApoA1, e do IMC com as oxLDL; e 4) os 3 parâmetros correlacionam-se de forma idêntica com as 
subfrações moleculares das HDL.  
Por um lado, apenas a leptina apresentou correlação, positiva e significativa, com a idade (p < 
0.05). Contudo, após estratificar a subamostra pelo IMC, não foram encontradas correlações 
significativas entre a leptina, a adiponectina total, e de HMW, com a idade e, nos indivíduos 
normoponderais e obesos, nenhum dos parâmetros de adiposidade (peso corporal, WC, e o IMC) 
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associou-se significativamente com a idade (p > 0.05), uma potencial vantagem do uso dos pontos 
de corte do IMC, nesta amostra populacional.  
Por outro lado, tomando como exemplo o grupo de indivíduos obesos, nenhum dos parâmetros de 
adiposidade associou-se com as subfrações moleculares das LDL e das HDL, e o IMC não 
apresentou correlações significativas, dentro das suas classes, com os fatores de risco tradicionais 
das CVD (Tabelas 6.9 e 6.10), o que parece denotar, de forma consistente, a capacidade 
discriminativa dos pontos de corte do IMC, em uma amostra populacional constituída 
essencialmente por indivíduos adultos Caucasianos (95 %). 
Estes resultados parecem de acordo com um estudo recente, em 4627 participantes (com 54 ± 12 
anos), e que concluiu que o IMC e o WC, tal como o BRI (“Body Roundness Index”), mas não o ABSI 
(“Body Shape Index”), são capazes de determinar a presença de CVD, após ajuste para a idade, o 
género, e os hábitos tabágicos; e com o IMC e o WC a mostrarem idêntica, ou mesmo superior, 
capacidade discriminativa, comparativamente com o BRI, quando considera-se a identificação da 
presença de CVD e/ou dos seus fatores de risco (MFH Maessen et al., 2014). Outros autores 
observaram que o IMC e o WC, como parâmetros clínicos, parecem discriminar, de igual modo, os 
processos e as alterações na expressão dos genes, associadas ao metabolismo e à resposta imuno-
inflamatória, que ocorrem no AT (ver Capítulo 2), em função do aumento da adiposidade, em 
indivíduos com e sem Met Sind, com valores de correlação de (r = -0.78 e r = 0.67; e r = -0.83 e r = 
0.74) para o IMC e o WC, respetivamente e, comparativamente com, e.g., o peso corporal (r = -0.75 
e r = 0.64) e a insulina (r = -0.80 e r = 0.81) (E Klimčáková et al., 2011).  
 A relação entre os parâmetros de adiposidade com as adipocitocinas e os biomarcadores 
cardiometabólicos, como as partículas de HDL, parece ser bidirecional, e com a adiponectina total 
a correlacionar-se com o HDL-c, as ApoA1, e as L-HDL (Tabela 6.12), como observado para a toda a 
amostra. Enquanto que para o WC e o IMC, a leptina parece ser um preditor independente chave, 
em relação ao peso corporal esse papel parece estar reservado para o binómio HDL-
ApoA1/adiponectina. Por análise de regressão múltipla, o HDL-c, tal como o género, o IMC, e o 
HOMA-IR correlacionaram-se, de forma independente, com os níveis de adiponectina (R2 0.377), 
na população Japonesa; sendo que, o HDL-c de forma positiva, e o HOMA-IR de forma negativa (Y 
Yamamoto et al., 2002). 
De facto, as HDL estão envolvidas nos processos biológicos no tecido adiposo (AT), com capacidade 
para diminuir a massa do WAT, aumentar o gasto de energia, ou o incremento da produção de 
adiponectina (C Mineo e PW Shaul, 2012), e com as subfrações moleculares das HDL a associarem-
se com os subtipos de monócitos/macrófagos em humanos (KA Krychtiuk et al., 2014). Estes 
autores reportaram que a perda de peso corporal pode, pelo menos em parte, reverter o perfil 
associado com os subtipos de monócitos pro-inflamatórios e, relacionados com as S-HDL no 
contexto das CVD (ver também Capítulos 1 e 2). As HDL podem ainda modular várias vias de 
sinalização e mecanismos biológicos relacionados com a inflamação, a diapedese, e a mielopoiese, 
no contexto da obesidade, e não apenas no AT (J Aron-Wisnewsky et al., 2009 e C Poitou et al., 
2011). 
As HDL, estão igualmente envolvidas nos mecanismos relacionados com a angiogénese, 
fundamentais nos processos associados com a hiperplasia e hipertrofia, e que decorrem do 
aumento da adiposidade, e que podem induzir hipoxia (ver Capítulo 2). Em modelos animais, a 
sobre-expressão da VEGF, pelo AT, aumentou a angiogénese e o consumo de energia, o que estava 
associado com a melhoria da sensibilidade insulínica (K Sun et al., 2012 citado por J Ye e OP 
McGuinness, 2013). A VEGF e a EL parecem contribuir para o aumento da endocitose das 
partículas de HDL (ver Secções 6.2.3.2. e 6.2.4.3.), e na presente análise o peso corporal (p < 0.05) 
e o IMC, próximo da significância estatística (p = 0.062), mas não o WC (p = 0.185), 
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correlacionaram-se positivamente com os níveis de EL em circulação, no grupo de indivídos 
obesos, denotando igualmente o efeito dos marcadores inflamatórios na expressão da lipase (ver 
Secções 6.2.1.2).  
Por outro lado, as HDL podem inibir a capacidade das APC em estimular as células T (ver Capítulo 
2) e estão envolvidas na resolução da inflamação, e com o efeito sobre os rafts lipídicos como um 
aspeto central na ação destas lipoproteínas (B Yu et al., 2010).  
Outras alterações decorrentes do aumento de adiposidade/hipoxia incluindo, o “stress” do ER, 
diminuição dos níveis de adiponectina, aumento da leptina, aumento da lipólise, e da IR, e a 
eventual diminuição da adipogénese (J Ye e OP McGuinness, 2013) (ver também Capítulo 2), 
parecem ser processos influenciados, direta e/ou indiretamente, pelas partículas de HDL. 
As ApoA1 podem estar igualmente envolvidas no combate à obesidade, com a sobre-expressão de 
ApoA1, ou a administração do mimético da ApoA1 D-4F, a diminuírem a massa do WAT e a IR, e a 
aumentarem o consumo de energia em ensaios em animais colocados sobre uma dieta rica em 
lípidos (HFD). O BAT é outro potencial alvo das HDL/ApoA1, e com a sobre-expressão da ApoA1 a 
aumentar os níveis de mRNA da UCP1 (“uncouling protein” 1) neste tecido. Em animais ob/ob, o 
mimético da ApoA1 diminuiu a adiposidade e a inflamação, e promovia uma melhoria na 
tolerância à glucose. As ApoA1 parecem estar igualmente envolvidas no aumento da expressão da 
adiponectina, e o HDL-c promove a expressão da adiponectina em culturas de adipócitos, de uma 
forma dependente da via da PI3k. Em indivíduos t2DM, a administração de rHDL inibia a lipólise 
em jejum, sendo que, as HDL parecem estar igualmente envolvidas na regulação recíproca entre 
estas lipoproteínas e o AT, e envolvendo o metabolismo do colesterol (C Mineo e PW Shaul, 2012).  
Curiosamente, em estudos “in vitro” utilizando adipócitos humanos tratados com HDL ricas em 
SAA, observou-se um aumento da lipólise, por mecanismos dependentes da via da ERK e, ao nível 
molecular, a SAA/HDL reprimia a expressão do PPARg2, ou do SREBP-1c, envolvidos na 
diferenciação dos adipócitos e na síntese lipídica, e ativava a via do NF-κB, com a indução da 
produção de citocinas pro-inflamatórias (A Faty et al., 2012). Sendo que, estes autores concluem 
que, apesar do conhecido efeito sobre o metabolismo do colesterol, a SAA/HDL tem efeitos diretos 
sobre o metabolismo dos adipócitos humanos, e que estes efeitos metabólicos podem ser 
responsáveis, pelo menos em parte, pelas alterações observadas nestas células em situações de 
fase aguda da resposta inflamatória, assim como nas doenças crónicas, como a obesidade e as suas 
comorbilidades.  
Em linhas celulares 3T3L-1, a ApoA1 e as HDL contribuíam para a disrupção dos rafts lipídicos, e 
para a diminuição do conteúdo em colesterol, nas membranas, o que estava associado com a 
inibição da translocação da NADPH oxidase (ver Capítulo 2), e com a diminuição da produção de 
ROS, o que foi confirmado em modelos animais transgénicos (ApoA1), alimentados com uma 
DIO/pro-inflamatória, e que apresentavam, e.g., diminuição da acumulação de macrófagos no AT, 
em adição com a diminuição da expressão de TNFa e IL-6. 
Por outro lado, as partículas de HDL/ApoA1 e as isoformas da adiponectina partilham a capacidade 
de modular as vias de transdução de sinal da insulina, como seja a via PIP3/Akt (CD Wei et al., 2012 
e J Standard et al., 2014), com efeitos sobre o metabolismo dos lípidos e da glucose, em diferentes 
células e tecidos. Em monócitos/macrófagos, a adiponectina trimérica inibia a estimulação da IL-6, 
induzida pelos LPS, e aumentava a libertação de IL-10; enquanto que a adiponectina HMW 
aumentava a IL-6 (M Neumeier et al., 2006 citados por Y Wang et al., 2008). Adicionalmente, para 
lá do efeito da adiponectina sobre a AMPK e o PPARa, via AdipoR1/2, esta adipocitocina pode 
aumentar a expressão hepática do IRS2, pela ativação do STAT3 (“signal transducer and activator of 
transcription-3”), mediado pelo aumento da produção da IL-6, via NF-κB, nos macrófagos e, desta 
forma, independente dos seus recetores tradicionais (M Awazawa et al., 2011). 
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 As correlações observadas entre a leptina e os biomarcadores de inflamação (hsCRP, TNFa, 
e IL-6), mais evidentes quando se considera toda amostra populacional (Tabela 6.12), fazem supor 
que, em adição com as vias de sinalização da leptina, esta pode influenciar as vias relacionadas 
com aqueles mediadores de inflamação e, em particular, em relação à IL-6. Sendo que, os 
recetores da leptina e do TNFa, podem interferir com as vias de transdução de sinal da insulina, e 
com a leptinemia a correlacionar-se, de forma positiva, com a insulinemia nesta amostra 
populacional (Tabela 6.12).  
A leptina é um mediador chave na regulação do peso corporal, e a sua libertação do AT, apesar de 
fortemente controlada, ajuda a manter, em condições fisiológicas, um balanço correto entre a 
ingestão de alimentos e o consumo de energia (AI Pérez-Hernández et al., 2014) (ver Capítulos 1 e 
2). Como referido por estes autores, neste artigo de revisão, um aumento no número de pré-
adipócitos em indivíduos obesos, associa-se com o aumento dos níveis de leptina em circulação, 
com propriedades pro-angiogénicas e pro-mitogénicas; sendo que, níveis elevados de leptina 
(hiperleptinemia) promovem a diapedese e a diferenciação dos monócitos, o que contribui para a 
manutenção da inflamação associada ao aumento da adiposidade. A secreção da leptina, que 
aumenta em função do aumento da expansão do AT, apresenta efeitos sobre a proliferação das 
células T e a diferenciação Th1, sobre a regulação das Tregs, e inibe a expressão das citocinas anti-
inflamatórias (como as IL-4 e -10) (J Ye e OP McGuinness, 2013). Por um lado, o VAT contem um 
relativamente elevado número de Tregs, envolvidas na prevenção da inflamação e da IR associada 
à obesidade, e com as Tregs presentes no VAT a apresentarem características fenotípicas 
específicas, e que envolvem a ativação do PPARg e; por outro lado, o subtipo de células T, Th17, 
que aumentam de forma significativa nos indivíduos obesos, parecem promover a IR, em parte, 
pela diminuição da entrada de glucose no músculo (Tom Seijkens et al., 2014) (ver também 
Capítulos 1 e 2).   
A ação da leptina é efetuada principalmente pela via do JAK/STAT, com capacidade para modular as 
vias de sinalização do PIP3/Akt e ERK1/2, contribuindo para o aumento do TNFa e da IL-6, do VEGF, 
ou ainda do HIF-1a (AI Pérez-Hernández et al., 2014). Ao invés, a adiponectina induz, 
principalmente, a ativação de várias vias anti-inflamatórias (ver Capítulos 1 e 2), que estão 
associadas com a acumulação e/ou a inibição do consumo de energia (J Ye e OP McGuinness, 
2013). 
 Por exemplo, o incremento nos níveis de citocinas pro-inflamatórias está associado ao 
aumento do consumo de energia, à remodelação do AT, e à diminuição da ingestão de alimentos (J 
Ye e OP McGuinness, 2013). Como referido por estes autores, neste artigo de revisão, em modelos 
animais TNFa-KO e/ou TNFR1/2-KO, a eliminação, e.g., do TNFR1 e/ou do TNFR2 (ver Capítulo 2), 
tinha efeitos sobre a manutenção do peso corporal e o balanço energético, e no papel da dieta 
sobre os níveis de insulinemia.  
Por outro lado, os níveis de IL-6 que aumentam no plasma e no AT com o aumento da adiposidade, 
em modelos animais em que ocorre a ablação total da IL-6, caracterizam-se pelo aumento da IR 
associada à obesidade; ao invés, a sobre-expressão da IL-6, no músculo esquelético, estimulou o 
consumo de energia, diminuiu a ingestão de alimentos, e contribuiu para a regulação da 
adiposidade. A IL-6 está envolvida, e.g., na regulação da angiogénese, através da via de sinalização 
JAK/STAT, sendo que, efeitos anti-inflamatórios associados à IL-6, em macrófagos, neutrófilos, 
células T, ou hepatócitos, e mediados pela via clássica ligada ao seu recetor na membrana destas 
células, têm sido igualmente descritos. Adicionalmente, as vias de sinalização da IL-6 estão 
envolvidas na ativação alternativa dos macrófagos, importantes nos estados em que ocorre 
aumento da adiposidade, e com efeitos positivos sobre a homeostasia da inflamação (J Scheller et 
al., 2011 e J Mauer et al., 2014). A disrupção do recetor da IL-6 nas células miéloides de animais 
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alimentados com uma dieta rica em gorduras, piora o controlo glicémico e aumenta o rácio entre 
os macrófagos M1/M2, ao mesmo tempo que aumentava a ativação da via do JNK no WAT, no BAT, 
e no fígado. Adicionalmente, níveis elevados de CRP podem ser encontrados no AT e no soro de 
indivíduos obesos (AI Pérez-Hernández et al., 2014). 
 As correlações observadas, para toda a amostra populacional, entre a adiponectina e a 
leptina e, e.g., o HDL-c/ApoA1 e a IL-6/TNFa/hsCRP, respetivamente, mantém-se nos grupos de 
indivíduos normoponderais, com excesso ponderal, e nos indivíduos obesos (Tabela 6.12 e 
resultados não mostrados).  
 Uma associação inversa (p < 0.05) foi observada entre a ingestão de proteínas totais da 
dieta (% E) com o WC e o peso corporal, e uma tendência de associação inversa com o IMC (p = 
0.063), no grupo de indivíduos normoponderais (Tabela 6.11). Quando se considera toda a amostra 
populacional, a ingestão de proteínas correlaciona-se positivamente com o consumo de PUFA n-3 e 
de TFA, e negativamente com os H. C. totais (p < 0.05, para todos) (Tabela 6.13). Sendo que, estes 
nutrientes parecem exercer efeitos sobre os mecanismos envolvidos na regulação da adiposidade, 
como reportam alguns estudos em humanos e, em particular, os estudos em modelos animais e 
“in vitro” (ver Capítulos 2 e 3 e Secções 6.2.2.4. e 6.2.5.1.). Por exemplo, apesar dos resultados 
inconclusivos, parece evidente que os AG, e em particular os HUFA n-3, apresentam influência 
sobre a expressão/secreção da adiponectina no AT. Em modelos animais, a suplementação da 
dieta com diferentes doses de óleo de peixe, aumentou os níveis de adiponectina, 
comparativamente com o grupo controlo, em função da dose, e por mecanismos dependentes e 
independentes dos PPAR (Susanne Neschen et al., 2006). O efeito dos HUFA n-3, sobre os 
biomarcadores de inflamação também não é consensual, com os resultados dependentes, e.g., da 
dose e do tempo de intervenção (ver Capítulo 3). Em um pequeno grupo de indivíduos 
moderadamente obesos (30-35 kg/m2), a suplementação com 1.35 g de AG n-3, durante 6 
semanas, não mostrou efeitos significativos, comparativamente com a perda de peso corporal, nos 
marcadores inflamatórios (A Jellema et al., 2004). Por outro lado, na presente análise, os PUFA n-3, 
da dieta, correlacionam-se de forma positiva com a insulinemia, o HOMA1- e 2-IR, no grupo de 
indivíduos com excesso ponderal (Tabela 6.15). A associação entre os PUFA n-3 com o HOMA-IR 
pode justificar-se pelo efeito antagonista do DHA sobre a via do Akt, com eventual aumento da 
insulinemia (DB Jump et al., 2008) (ver Secção 6.2.3.3). 
Em indivíduos com excesso ponderal/obesos (IMC entre 28 e 33 kg/m2), aparentemente saudáveis, 
de ambos os géneros, a ingestão de dietas isocalóricas, ricas em PUFA n-3 (3.6 % E, de fontes 
marinha e vegetal), durante 2 semanas, seguido de 12 semanas ad libitum, não mostraram efeitos 
significativos na regulação da ingestão, e no gasto, de energia (REE) (ver Capítulo 1), e no peso 
corporal, comparativamente com o grupo controlo (M Kratz et al., 2008). Sendo que, não se 
verificaram, igualmente, diferenças significativas nos níveis de leptina, ou de grelina.  
Em estudos em animais, os SFA e os TFA da dieta aumentaram a expressão da resistina, com os SFA 
a sob regular a adiponectina e os GLUT4 e a sobre regular a LPL, e com os TFA a sob regular o 
PPARg e a LPL (N Saravanan et al., 2005), e com estes autores a referirem que o efeito dos TFA, 
sobre o PPARg e a resistina, não parece ser influenciado pelo LA.  
Por um lado, as proteínas na dieta associam-se com a hsCRP e a leptina (p < 0.05) quando 
considera-se toda a amostra populacional, e com uma tendência de associação positiva com a 
leptina, e significativa com a hsCRP, nos grupos com IMC < 25 kg/m2 e IMC ≥ 30 kg/m2, 
respetivamente (Tabela 6.15), o que faz supor o seu envolvimento, incluindo o de outros 
biomarcadores de inflamação como a IL-6 (ver Capítulo 2), nos potenciais mecanismos anti-
obesogénicos das proteínas da dieta e, em particular, no grupo de indivíduos normoponderais (ver 
Capítulo 3). A ingestão de proteínas (% E), nos indivíduos com excesso ponderal, mostrou ainda 
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uma tendência de associação positiva com o TNFa (p = 0.077) e negativa com as VLDL (p < 0.05). 
Estes resultados parecem denotar que, pelo menos em parte, o efeito do consumo de proteínas 
sobre os mecanismos biológicos “in vivo”, e em particular sobre a regulação do peso corporal, 
pode ser mediada pela ação da leptina/citocinas pro-inflamatórias.  
Por outro lado, a ingestão de lípidos totais da dieta (% E), um preditor independente, e negativo, 
do peso corporal e do IMC (Tabelas 6.16 e Tabela 618), correlaciona-se positivamente com o HDL-c 
e as L-HDL, quando se incluí toda a população e, apresenta ainda uma correlação positiva com o 
TNFa no grupo com excesso ponderal. Em modelos animais e estudos “in vitro”, o controlo 
metabólico do balanço energético pela via do mTOR/S6K era regulado pelos lípidos da dieta (TR 
Castañeda et al., 2012). 
Finalmente, os TFA da dieta (% E), associaram-se de forma positiva e negativa com as L-HDL e as S-
HDL, respetivamente, e com uma tendência de associação positiva com o HDL-c, no grupo de 
indivíduos obesos (Tabela 6.15). Sendo que, em todos os grupos se observou uma forte correlação 
entre os TFA e os SFA da dieta (Tabela 6.13). Contudo, o efeito dos TFA, nos mecanismos 
relacionados com a obesidade e as suas comorbilidades, parece envolver a capacidade para 
influenciar a atividade/expressão/níveis de proteína da SCD (ver Secção 6.2.2.4.). Curiosamente, a 
perda da atividade da SCD1, aumentava os níveis de colesterol livre, o que estava envolvido no 
incremento do “stress” celular e no processamento da Xbp-1, e com a indução da Xbp-1 envolvida 
no aumento da expressão dos genes lipogénicos nos hepatócitos, e na adipogénese (AH Lee et al., 
2008 e H Sha et al., 2009), e com a ausência de atividade da SCD1, a promover a indução do 
SREPB-2 e da HMG-CoA Redutase, o que estaria associado com o aumento do colesterol livre, e da 
citotoxicidade. 
Pelo que, a presente análise parece reforçar, não só a utilidade e capacidade descriminativa dos 
pontos de corte do IMC, nesta amostra populacional, como a complementaridade entre estes e o 
perímetro de cintura. Por outro lado, o aumento da ingestão de proteínas, em detrimento dos 
lípidos e dos hidratos de carbono, pode estar associado à prevenção do aumento da adiposidade, 
i.e., no grupo de indivíduos normoponderais.  
 
 
6.2.1.4. Mecanismos bioquímicos envolvidos nos efeitos da ingestão dos BCAA em uma 
subamostra populacional na “baseline” e estratificada em função do grau de adiposidade 
 Vários estudos, ao longo dos últimos anos, ligam os BCAA (“branched-chain amino acids”) 
na dieta e no plasma, com alterações na sensibilidade e nas vias de sinalização da insulina, e na 
concentração da glucose (BA Menge et al., 2010). Tais efeitos associam os BCAA com o aumento do 
risco das comorbilidades associadas com a obesidade, como o Met Sind, e a t2DM, como referido 
por uns (TJ Wang et al., 2011), mas não por outros (CJ Lynch e SH Adams, 2014 e SH Shah et al., 
2012) autores, e que os BCAA apresentam capacidade preditiva em relação, e.g., à IR (SE 
McCormack et al., 2013).  
Contudo, em indivíduos t2DM, o efeito insulinogénico dos a.a. pode permanecer inalterado 
mesmo após longos períodos de doença (Frid AH et al., 2005 e LJ van Loon et al., 2003 citados por 
UJ Gunnerud et al., 2012), sugerindo um potencial interesse no uso das proteínas/a.a. no controlo 
metabólico destes indivíduos (UJ Gunnerud et al., 2012) (ver Capítulo 3). 
Os BCAA são a.a. essenciais, com funções importantes no metabolismo dos outros nutrientes “in 
vivo”, sendo este efeito particularmente relevante para a L-leucina (Leu), comparativamente com a 
L-Isoleucina (Ileu), e a L-Valina (Val). Contudo, a Ileu e a Val, tal como a Leu, interferem no 
metabolismo e nas concentrações da insulina e da glucose por diferentes mecanismos, pelo seu 
efeito, e.g., na capacidade em aumentar a secreção de insulina pelas células β, na neoglucogénese, 
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ou no sistema das incretinas, e que podem potenciar o efeito insulinogénico direto dos BCAA (UJ 
Gunnerud et al., 2012). Em resposta à ingestão de vários a.a., incluindo a Lys e os BCAA, a GLP-1 
aumentou no período pós-prandial, mas não foram observadas diferenças significativas entre a 
GIP, mas com a resposta insulínica, na fase inicial, a correlacionar-se positivamente com o 
surgimento dos a.a. no plasma, assim como da GLP-1 e da GIP (UJ Gunnerud et al., 2012) (ver 
Capítulo 1). Estes autores concluem que os efeitos sobre os níveis de insulina/glucose na fase pós-
prandial resultam do efeito dos a.a., em conjunto com as incretinas. Sendo que a GLP-1 estimula 
não apenas a secreção da insulina, como parece preservar a função das células β, mas com a 
capacidade para secretar as incretinas a apresentar-se diminuída nos indivíduos com t2DM (M 
Nauck et al., 1986 citados por UJ Gunnerud et al., 2012). Adicionalmente, os BCAA estão 
envolvidos no metabolismo da glucose e dos lípidos, e.g., no AT e no músculo esquelético, e 
fornecem intermediários para o TCA (ciclo do ácido tricarboxílico) (P She et al., 2013). Em modelos 
animais, os BCAA exerciam o seu efeito na indução da IR-associada à obesidade, sobre a influência 
de uma HFD. Por exemplo, a ingestão de uma dieta rica em gorduras/BCAA, era acompanhada pela 
fosforilação crónica do mTOR, do JNK, e do IRS1(Ser307) e pela acumulação de várias acilcarnitinas 
no músculo, o que contribuía para o desenvolvimento da IR (CB Newgard et al., 2009).  
Contudo, dados preliminares, em uma subamostra desta população na “baseline”, mostraram que 
após estratificar para a ingestão de lípidos totais (35 % E, o valor médio de uma dieta típica 
Americana), a insulinemia e a IR (determinada pelo Homeostatic assessment model, HOMA-IR), 
correlacionavam-se positivamente com o rácio (Val+Ileu)/Leu na dieta, e apenas no grupo que 
ingeria menos de 35 % de gordura (30.7 ± 2.9, média ± SD, ≈50(24)/19/31, % E para os H. 
Carb(açucares)/Proteínas/Lípidos vs. ≈41(19)/19/40, respetivamente) (P Bispo et al., 2012, Abst) 
(Figura 6.14). Outros estudos reportaram que a co-ingestão de H. C. e de proteínas, estimulava a 
secreção da insulina e reduzia a glicemia pós-prandial em indivíduos saudáveis e com t2DM (CB 
Newgard et al., 2009 e SH Um et al., 2006 citados por P She et al., 2013). 
Curiosamente, o aumento dos níveis de BCAA em circulação, observado na obesidade e 
comorbilidades associadas, como a t2DM, parece depender da fase de desenvolvimento da 
obesidade, em particular da hiperfagia (ver Capítulo 2), e com o aumento da ingestão dos BCAA a 
poder ter, igualmente, um papel importante na adipogénese (P She et al., 2013). Por outro lado, o 
AT contribui ativamente para o catabolismo dos BCAA, e com o aumento da adiposidade associada 
à diminuição da expressão dos genes ligados ao catabolismo destes a.a. (MA Herman et al., 2010 e 
AD Attie e PE Scherer, 2009 citados por P She et al., 2013 e SH Shah et al., 2012). Sendo que 8 a.a.: 
a alanina, a valina (Val), a leucina (Leu), a isoleucina (Ileu), a fenilalanina, a tirosina, o 
glutamato/glutamina, o aspartato/asparagina, e a arginina, e 4 acilcarnitinas, encontravam-se 
significativamente elevados em sujeitos obesos, comparativamente com os indivíduos 
normoponderais (CB Newgard et al., 2009). 
O presente trabalho tem como objetivo compreender os mecanismos bioquímicos associados ao 
efeito dos BCAA, com base nas eventuais associações entre estes a.a. e os biomarcadores 
cardiometabólicos, de sensibilidade insulínica e de função das células β, no contexto do aumento 
da adiposidade (indivíduos normoponderais, com excesso ponderal, e obesos), em uma 
subamostra da população na “baseline”. 
 
Resultados: 
As características clínicas, bioquímicas, e nutricionais, do subgrupo de indivíduos (n = 60, sem 
“missing data”) está indicada na Tabela 6.19 Com uma média de idades de 48.4 ± 13.6 anos e IMC 
de 29.2 ± 5.3 kg/m2. Com uma ingestão média de 2395 ± 698 kcal/dia, e com as proteínas, os 
lípidos, e os H. C. a corresponderem a 18.27 ± 2.69 (% E), 34.34 ± 5.36 (% E), e 46.75 ± 6.6 (% E), 
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respetivamente (Tabela 6.19). A ingestão dos BCAA, em % E e % Prot., correspondia a 3.11 ± 0.56 e 
16.93 ± 0.89, respetivamente, e em linha com a média dos valores reportados por um estudo 
multiétnico, em mais de 4400 participantes, de 2.6 ± 0.6 % E (entre 2.1 e 2.8 % E) (L-Q Qin et al., 
2011). Sendo que, a ingestão dos BCAA individualmente seguia a ordem Leu > Val > Ileu, para um 
rácio (Val+Ileu)/Leu) de 1.33 ± 0.06 (Tabela 6.19), e com uma relação entre os diferentes BCAA de ≈ 
1.5:2:1 (Val:Leu:Ileu), comparativamente com os valores de 1:2:1 (Val:Leu:Ileu) observados em 
uma dieta típica Americana (NL Cavallaro et al., 2016). 
 
Tabela 6.19. Características clínicas, bioquímicas e nutricionais, dos participantes na “baseline” (n = 
60). 

   

  Média SD 

Idade (anos) 48.4 13.63 

Peso (kg) 81.50 15.29 

Perímetro cint. (cm) 98.89 12.58 

IMC (kg/m2) 29.19 5.30 

Insulina mU/L 10.20 9.82 

hsCRP (mg/L) 3.21 3.69 

Glucose (mg/dL) 100.40 28.89 

HDL-c (mg/dL) 48.65 11.69 

Total-c (mg/dL) 188.78 36.62 

TAG (mg/dL) 113.45 57.044 

TAG/HDL 2.70 2.11 

ApoA1 (g/L) 1.39 0.23 

ApoB (g/L) 0.81 0.23 

ApoA/ApoB 1.86 0.62 

Lp(a) (g/L) 0.35 0.39 

LDL (mg/dL) 117.24 32.55 

Energia (kcal) 2394.61 697.96 

Proteínas (g) 108.34 32.46 

H. C. (g) 280.84 97.19 

Lípidos (g) 91.62 30.85 

SFA (g) 26.82 10.53 

MUFA (g) 43.12 16.88 

PUFA (g) 14.17 4.62 

Lípidos (% E) 34.34 5.36 

Proteínas (% E) 18.27 2.69 

H. C. (% E) 46.75 6.59 

SFA (% E) 10.02 2.34 

MUFA (% E) 16.13 3.66 

PUFA (% E) 5.35 1.057 

Rácio Val+Ileu/Leu 1.33 0.057 

Ileu (% prot.) 4.30 0.211 

Leu (% prot.) 7.28 0.343 

Val (% prot.) 5.35 0.46 

Lis (% prot.) 6.82 0.47 

Total BCAA (% prot.) 16.93 0.89 
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Leu (% E) 1.33 0.23 

Ileu (% E) 0.79 0.14 

Val (% E) 0.98 0.20 

Lis (% E) 1.25 0.25 

Total BCAA (% E) 3.11 0.56 

Quicki 0.35 0.045 

% células β 90.86 33.87 

HOMA2-IR 1.22 0.68 

HOMA1-IR 2.79 4.19 

   

 
 

Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na dieta, 
com os vários biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, e de IR para toda a 
amostra populacional na “baseline” 
Considerando toda a amostra populacional, os BCAA (% Prot. e % E) da dieta 

correlacionam-se positivamente com a leptina (p < 0.05), e os BCAA (% E) com a hsCRP (p < 0.05) 
(Tabela 6.20). Em adição, os BCAA (% E) mostraram uma tendência de associação positiva com a 
adiponectina (p = 0.097), e os BCAA (% Prot.) uma tendência negativa com o VLDL-c (p = 0.06) e o 
Quicki (p = 0.082) e positiva com o TNFa (p = 0.06) e o HOMA1-IR (p = 0.084), mas nenhuma 
associação significativa foi observada com outros biomarcadores cardiometabólicos tradicionais 
como a idade, a SBP, a DBP, a glucose, o HDL-c, o colesterol total, os TAG, o rácio TAG/HDL-c, a 
ApoA1, a ApoB, o rácio ApoA1/ApoB, a Lp(a), e o LDL-c, e apenas uma tendência positiva de 
associação entre a ApoB e os TAG com o rácio Val+Isol/Leu (p = 0.097, p = 0.099, respetivamente) 
foi observada (Tabela 6.20 e resultados não mostrados).  
 Curiosamente, a Leu (% Prot.) é o único a.a. que não se correlaciona, de forma significativa, 
com a leptina (Tabela 6.20), e uma tendência de associação positiva é observada entre a Leu e a 
Ileu (% E) com o IMC (p = 0.067, p = 0.085) e a adiponectina total (p = 0.086, p = 0.097), e negativa 
com o VLDL-c (p = 0.083, p = 0.078), respetivamente. Por outro lado, a Leu (% E) mostrou uma 
tendência positiva com a hsCRP (p = 0.065) e negativa com as sdLDL (p = 0.079), e uma tendência 
negativa com as sdLDL (p = 0.057) e as oxLDL (p = 0.087) com a Leu (% Prot.) foi, igualmente, 
observada. Ambas, a Leu e a Ileu (% Prot.) correlacionaram-se de forma negativa com o VLDL-c e 
positiva com o TNFa (Tabela 6.20). A Val (% Prot.) é o único a.a. a associar-se, de forma positiva, 
com o HOMA1-IR e negativa com o Quicki, enquanto que a Val (% Prot.) associa-se, igualmente, de 
forma positiva com a HR, e a Val (% E) mostrou uma tendência positiva com a HR (p = 0.08) e a Val 
(% Prot.) com a IL-6 (p = 0.092) (Tabela 6.20 e resultados não mostrados). 
Em uma pequena amostra de indivíduos aparentemente saudáveis, a exposição aguda de uma 
infusão de BCAA, aumentou a concentração destes a.a. no plasma, mas sem alterar a sensibilidade 
insulínica/metabolismo da glucose (S Everman et al., 2015). 
Finalmente, a Lisina (Lys) (% Prot.) foi o único a.a. a correlacionar-se, de forma significativa, com o 
peso corporal (rs = 0.256, p = 0.049), e a Lys (% Prot e % E) com o IMC (rs = 0.314, p = 0.014; rs = 
0.264, p = 0.041, respetivamente), mas não com o WC. A Lys (% Prot e % E) mostrou igualmente 
uma associação positiva, e significativa, com a leptina, e a Lys (% Prot) com o TNFa, e uma 
tendência positiva foi observada entre a Lys (% E) e a hsCRP (p = 0.067) (Tabela 6.20 e resultados 
não mostrados). 
 O HOMA1-IR, a % células β e o HOMA2-IR correlacionam-se positivamente, e o Quicki 
negativamente, com o peso corporal, o IMC, e o WC, e com a idade a associar-se de forma positiva 
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com o HOMA1 e 2-IR e negativa com o Quicki, mas não com a % células β, quando se considera 
toda a amostra populacional. Por um lado, o HDL-c, o rácio ApoA1/ApoB, as L-HDL, ou as LDL 
intermédias, mas não as grandes LDL, correlacionam-se negativamente com o HOMA1-IR e o 
HOMA2-IR, enquanto que as oxLDL, e a IL-6, mas não o TNFa, associam-se positivamente. Por 
outro lado, a HR, a hsCRP, a glucose, a insulina, e a leptina, associam-se com todos os marcadores 
de IR e da função das células β (p < 0.05, para todos), e ao contrário da adiponectina total e de 
HMW que não apresentam nenhuma correlação significativa (p > 0.05) (resultados não mostrados). 
 
Tabela 6.20. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na 
dieta, com os vários biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, sensibilidade insulinica, e de 
função das células β, para a amostra populacional na “baseline”. 
 

VLDL MID-LDL LDL1-2 sdLDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP Insulina HOMA1-IR oxLDL TNFa IL-6 Leptina Adipo Total Adipo HMW Quicki % células β HOMA2-IR

Ratio Val+Isoleu/leucina -0,054 -0,093 0,168 0,210 -0,321 0,057 0,336 0,155 0,220 0,264 0,179 0,089 0,259 0,345 0,119 0,329 -0,266 0,111 0,180

0,693 0,499 0,220 0,123 0,017 0,679 0,012 0,238 0,092 0,042 0,191 0,558 0,082 0,019 0,417 0,041 0,040 0,407 0,172

Ratio Valina/Isoleu+Leu 0,011 -0,047 0,146 0,115 -0,249 0,080 0,232 0,243 0,202 0,241 0,080 -0,082 0,299 0,345 0,112 0,292 -0,244 0,111 0,162

0,937 0,733 0,286 0,403 0,067 0,561 0,089 0,062 0,121 0,063 0,562 0,589 0,044 0,019 0,443 0,071 0,061 0,408 0,220

Total BCAA (% E) -0,215 0,108 -0,007 -0,202 0,049 -0,017 -0,072 0,262 0,109 0,146 -0,024 0,191 0,175 0,403 0,240 0,121 -0,147 0,162 0,171

0,115 0,433 0,958 0,140 0,720 0,903 0,600 0,044 0,408 0,265 0,863 0,204 0,246 0,006 0,097 0,461 0,263 0,224 0,197

Leucina (% Prot.) -0,307 -0,015 -0,019 -0,258 0,164 0,034 -0,217 0,074 0,021 0,071 -0,233 0,340 0,211 0,231 0,181 -0,007 -0,072 0,101 0,100

0,022 0,915 0,892 0,057 0,233 0,808 0,111 0,572 0,876 0,588 0,087 0,021 0,159 0,123 0,215 0,965 0,584 0,449 0,449

Isoleucina (% Prot.) -0,346 -0,071 0,077 -0,084 0,037 0,018 -0,062 0,021 0,041 0,099 -0,014 0,433 0,189 0,296 0,171 0,073 -0,099 0,077 0,080

0,010 0,606 0,574 0,541 0,788 0,899 0,652 0,874 0,754 0,453 0,919 0,003 0,208 0,045 0,239 0,657 0,450 0,563 0,545

Valina (% Prot.) -0,139 -0,045 0,109 0,029 -0,151 0,027 0,139 0,213 0,214 0,271 0,035 0,140 0,251 0,352 0,070 0,118 -0,273 0,127 0,197

0,310 0,742 0,427 0,832 0,272 0,847 0,310 0,103 0,100 0,036 0,802 0,354 0,092 0,016 0,634 0,474 0,035 0,342 0,134

Lisina (% Prot.) -0,210 -0,090 0,002 -0,051 0,017 -0,032 -0,005 0,165 0,114 0,150 0,108 0,358 0,193 0,370 0,120 -0,053 -0,152 0,171 0,171

0,124 0,513 0,989 0,714 0,904 0,819 0,970 0,208 0,385 0,252 0,431 0,015 0,199 0,011 0,411 0,749 0,246 0,198 0,197

Total BCAA (% Prot.) -0,256 -0,049 0,061 -0,096 -0,042 0,050 0,001 0,181 0,161 0,225 -0,064 0,280 0,245 0,363 0,134 0,104 -0,226 0,138 0,186

0,060 0,723 0,658 0,484 0,763 0,717 0,993 0,167 0,218 0,084 0,644 0,060 0,101 0,013 0,357 0,530 0,082 0,303 0,158

Leucine (% E) -0,236 0,119 -0,034 -0,239 0,115 -0,036 -0,140 0,240 0,088 0,117 -0,053 0,190 0,131 0,393 0,248 0,098 -0,118 0,183 0,162

0,083 0,385 0,808 0,079 0,404 0,792 0,309 0,065 0,505 0,372 0,702 0,207 0,385 0,007 0,086 0,552 0,370 0,170 0,220

Isoleucine (% E) -0,240 0,093 -0,003 -0,206 0,060 -0,035 -0,074 0,213 0,089 0,124 -0,013 0,214 0,154 0,396 0,240 0,114 -0,124 0,165 0,156

0,078 0,499 0,984 0,130 0,665 0,802 0,589 0,102 0,498 0,347 0,923 0,153 0,306 0,007 0,097 0,488 0,345 0,217 0,239

Valina (% E) -0,168 0,094 -0,005 -0,143 -0,001 -0,010 -0,019 0,280 0,137 0,175 0,003 0,191 0,239 0,419 0,175 0,086 -0,176 0,154 0,177

0,221 0,496 0,969 0,298 0,994 0,943 0,893 0,030 0,298 0,181 0,985 0,203 0,109 0,004 0,230 0,603 0,179 0,248 0,180

Lisina (% E) -0,201 0,088 -0,043 -0,181 0,075 -0,066 -0,066 0,238 0,087 0,117 0,014 0,243 0,159 0,411 0,208 0,059 -0,118 0,174 0,157

0,141 0,521 0,755 0,187 0,589 0,634 0,630 0,067 0,508 0,373 0,918 0,103 0,290 0,005 0,152 0,722 0,371 0,191 0,235

NOTA: VLDL, as subfracções moleculares das LDL e HDL, e as oxLDL n = 55; TNFa, IL-6, e a leptina n = 46; adipo Total n= 49 e adipo HMW n = 39; % células β n = 58; e o HOMA2-IR n = 59.  
 
 
 

Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na dieta, 
com os vários biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, e de IR para a amostra 
estratificada pelo IMC na “baseline” 

 Após estratificar para o IMC, no grupo de indivíduos normoponderais (n = 19), com média 
de idades de ≈43 ± 14 anos (19 e os 80 anos), IMC de 23.21 ± 1.43 kg/m2, e WC de 85.3 ± 7.3 cm, 
os BCAA totais da dieta (% E e % Prot.) correlacionaram-se de forma significativa, e negativa, com o 
peso, enquanto que os BCAA (% E) positivamente com a leptina (p = 0.05), e os BCAA (% Prot.) 
positivamente com o rácio ApoA1/ApoB, e negativamente com o VLDL-c e as oxLDL, nos indivíduos 
normoponderais (Tabelas 6.21 e 6.22). Em adição, uma tendência positiva foi encontrada entre os 
BCAA (% E) e as grandes LDL (p = 0.051), e os BCAA (% Prot.) com o HDL-c (p = 0.06) e as ApoA1, e 
negativa com as MID-LDL (p = 0.073). Á semelhança de toda a amostra populacional, não foram 
encontradas correlações significativas com a idade, a SBP, a DBP, a HR, a glucose, o HDL-c, o 
colesterol total, os TAG, o rácio TAG/HDL-c, a ApoA1, a ApoB, a Lp(a), e o LDL-c; contudo, 
tendências de associação entre o rácio Val+Ileu/Leu e a HR (p = 0.064), da Leu (% Prot.) com o HDL-
c (p = 0.053), dos BCAA (% Prot.) com a ApoA1 (p = 0.085), ou da Leu (% Prot.) com a ApoB, foram 
observadas. 
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Tabela 6.21. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na 
dieta, com os parâmetros de adiposidade e os biomarcadores cardiometabólicos tradicionais, para 
os indivíduos normoponderais na “baseline”. 

Normoponderais Peso Cintura IMC SBP DBP HR Glucose HDL Col-Total TAG TAG/HDL ApoA1 ApoB ApoA/ApoB Lp(a) LDL

Ratio Val+Ileu/Leu -0,388 -0,033 -0,350 -0,107 -0,229 0,508 0,128 0,177 -0,032 -0,216 -0,269 0,150 -0,020 0,154 0,091 0,014

0,101 0,892 0,142 0,703 0,413 0,064 0,600 0,470 0,898 0,375 0,265 0,539 0,935 0,530 0,710 0,955

Ratio Val/Ileu+Leu -0,207 0,057 -0,398 -0,204 -0,179 0,415 0,004 0,025 -0,085 -0,090 -0,134 -0,124 -0,014 -0,007 0,040 0,033

0,395 0,816 0,091 0,466 0,524 0,140 0,989 0,918 0,729 0,713 0,584 0,613 0,954 0,977 0,869 0,892

Total BCAA (% E) -0,604 -0,468 -0,254 0,143 -0,100 0,292 0,002 0,130 -0,017 -0,367 -0,271 0,039 0,029 0,136 0,004 0,004

0,006 0,043 0,293 0,611 0,723 0,311 0,994 0,596 0,946 0,122 0,261 0,875 0,906 0,579 0,989 0,989

Leucina (% Prot.) -0,472 -0,111 -0,312 0,048 -0,296 0,288 -0,011 0,451 -0,347 -0,243 -0,291 0,380 -0,404 0,540 -0,285 -0,443

0,041 0,651 0,193 0,864 0,283 0,318 0,963 0,053 0,146 0,316 0,226 0,108 0,086 0,017 0,237 0,057

Isoleucina (% Prot.) -0,416 0,048 -0,182 0,107 -0,232 0,415 0,227 0,358 -0,121 -0,107 -0,162 0,475 -0,220 0,428 -0,232 -0,232

0,077 0,844 0,457 0,703 0,405 0,140 0,350 0,132 0,621 0,663 0,507 0,040 0,366 0,067 0,339 0,340

Valina (% Prot.) -0,461 0,007 -0,384 -0,072 -0,300 0,455 0,026 0,379 -0,254 -0,230 -0,313 0,289 -0,293 0,419 -0,135 -0,265

0,047 0,977 0,104 0,800 0,277 0,102 0,915 0,109 0,295 0,344 0,192 0,231 0,224 0,074 0,581 0,273

Lisina (% Prot.) 0,102 0,033 0,167 0,465 -0,136 0,310 0,452 -0,044 0,079 -0,041 -0,008 0,231 0,141 0,004 -0,134 0,067

0,679 0,895 0,495 0,081 0,630 0,281 0,052 0,858 0,748 0,867 0,974 0,340 0,563 0,989 0,586 0,786

Total BCAA (% Prot.) -0,496 0,028 -0,305 0,091 -0,182 0,451 0,081 0,439 -0,309 -0,226 -0,309 0,406 -0,376 0,509 -0,243 -0,378

0,031 0,909 0,204 0,746 0,516 0,106 0,742 0,060 0,198 0,353 0,198 0,085 0,113 0,026 0,317 0,110

Leucine (% E) -0,618 -0,522 -0,218 0,179 -0,064 0,240 0,032 0,094 -0,004 -0,366 -0,257 -0,013 0,039 0,102 -0,011 0,005

0,005 0,022 0,371 0,524 0,820 0,409 0,898 0,702 0,986 0,123 0,288 0,957 0,875 0,678 0,966 0,983

Isoleucine (% E) -0,577 -0,472 -0,213 0,215 -0,057 0,288 0,077 0,119 0,039 -0,343 -0,245 0,050 0,071 0,111 -0,004 0,039

0,010 0,041 0,381 0,442 0,840 0,318 0,753 0,626 0,872 0,150 0,312 0,838 0,772 0,650 0,989 0,875

Valina (% E) -0,616 -0,414 -0,268 0,070 -0,139 0,341 -0,045 0,116 -0,069 -0,393 -0,303 0,036 -0,004 0,150 0,070 -0,015

0,005 0,078 0,268 0,805 0,621 0,233 0,855 0,636 0,778 0,096 0,208 0,883 0,989 0,540 0,775 0,952

Lisina (% E) -0,414 -0,507 -0,157 0,199 -0,096 0,393 0,194 0,015 0,104 -0,393 -0,261 0,000 0,157 0,012 0,160 0,115

0,078 0,027 0,521 0,478 0,732 0,164 0,427 0,952 0,670 0,096 0,281 1,000 0,520 0,960 0,513 0,639

 
 
Tabela 6.22. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na 
dieta, com os biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, sensibilidade insulinica, e de 
função das células β, para os indivíduos normoponderais na “baseline”. 

Normoponderais VLDL MID LDL1-2 sdLDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP Insulina HOMA1-IR oxLDL TNFa IL-6 Leptina Adipo Total Adipo HMW Quicki % células β HOMA2-IR

Ratio Val+Ileu/Leu -0,303 -0,179 0,003 0,032 0,055 -0,091 -0,069 0,011 -0,132 0,069 -0,164 0,329 -0,005 0,262 0,315 0,530 -0,061 -0,233 -0,085

0,222 0,478 0,990 0,901 0,829 0,718 0,787 0,966 0,591 0,778 0,515 0,232 0,985 0,327 0,235 0,051 0,803 0,336 0,729

Ratio Val/Ileu+Leu -0,135 -0,131 -0,058 -0,005 0,034 -0,060 -0,045 0,051 -0,275 -0,055 -0,141 0,132 0,077 0,188 0,285 0,464 0,053 -0,272 -0,221

0,592 0,604 0,820 0,983 0,893 0,812 0,860 0,836 0,254 0,822 0,576 0,639 0,785 0,485 0,284 0,095 0,831 0,260 0,362

Total BCAA (% E) -0,381 -0,331 0,466 0,037 0,084 -0,004 -0,247 0,181 0,068 0,185 -0,337 0,143 -0,100 0,497 0,329 0,341 -0,172 -0,014 0,143

0,119 0,179 0,051 0,885 0,741 0,987 0,323 0,459 0,781 0,448 0,171 0,612 0,723 0,050 0,213 0,233 0,482 0,955 0,559

Leucina (% Prot.) -0,486 -0,484 0,133 -0,193 0,486 -0,332 -0,373 -0,153 -0,165 0,087 -0,680 0,050 -0,155 0,150 0,300 0,284 -0,084 -0,242 -0,050

0,041 0,042 0,598 0,444 0,041 0,178 0,128 0,533 0,500 0,724 0,002 0,860 0,580 0,579 0,259 0,326 0,732 0,318 0,839

Isoleucina (% Prot.) -0,469 -0,379 0,140 -0,097 0,213 -0,188 -0,110 -0,175 0,077 0,297 -0,459 0,057 -0,202 0,135 0,106 0,178 -0,288 -0,212 0,175

0,050 0,121 0,578 0,702 0,395 0,455 0,664 0,473 0,753 0,216 0,055 0,840 0,470 0,617 0,696 0,543 0,232 0,383 0,474

Valina (% Prot.) -0,469 -0,352 0,020 -0,147 0,301 -0,250 -0,226 -0,042 -0,230 0,031 -0,498 0,186 -0,157 0,176 0,353 0,512 -0,028 -0,293 -0,146

0,050 0,152 0,938 0,559 0,224 0,317 0,367 0,864 0,344 0,901 0,035 0,508 0,576 0,513 0,180 0,061 0,909 0,223 0,551

Lisina (% Prot.) 0,058 -0,542 0,098 0,208 0,023 0,037 0,083 -0,437 0,179 0,398 -0,135 0,536 0,241 0,388 -0,032 -0,213 -0,398 -0,151 0,287

0,820 0,020 0,698 0,406 0,928 0,883 0,743 0,061 0,464 0,092 0,593 0,040 0,386 0,137 0,905 0,464 0,091 0,538 0,233

Total BCAA (% Prot.) -0,512 -0,432 0,091 -0,175 0,348 -0,273 -0,287 -0,139 -0,140 0,136 -0,579 0,096 -0,202 0,221 0,238 0,323 -0,132 -0,291 -0,031

0,030 0,073 0,720 0,488 0,157 0,273 0,247 0,571 0,567 0,579 0,012 0,732 0,470 0,412 0,374 0,260 0,591 0,226 0,901

Leucine (% E) -0,369 -0,333 0,473 0,045 0,107 -0,018 -0,299 0,168 0,091 0,206 -0,313 0,086 -0,166 0,447 0,297 0,284 -0,193 0,016 0,176

0,132 0,176 0,047 0,858 0,674 0,945 0,228 0,491 0,710 0,397 0,206 0,761 0,554 0,083 0,264 0,326 0,429 0,949 0,472

Isoleucine (% E) -0,336 -0,373 0,498 0,074 0,052 -0,004 -0,182 0,168 0,132 0,243 -0,296 0,154 -0,134 0,462 0,300 0,323 -0,230 -0,014 0,207

0,173 0,128 0,035 0,771 0,838 0,987 0,471 0,491 0,591 0,316 0,233 0,585 0,634 0,072 0,259 0,260 0,344 0,955 0,394

19,000

Valina (% E) -0,400 -0,261 0,353 -0,022 0,076 0,013 -0,249 0,172 -0,056 0,082 -0,304 0,179 -0,073 0,512 0,318 0,292 -0,070 -0,028 0,025

0,100 0,295 0,150 0,931 0,766 0,958 0,319 0,482 0,819 0,737 0,219 0,524 0,795 0,043 0,231 0,311 0,775 0,909 0,918

Lisina (% E) -0,158 -0,391 0,341 0,168 0,071 -0,026 -0,125 -0,065 0,133 0,245 -0,172 0,411 -0,018 0,512 0,200 0,108 -0,232 0,016 0,208

0,531 0,108 0,166 0,504 0,778 0,919 0,622 0,792 0,586 0,312 0,494 0,128 0,950 0,043 0,458 0,714 0,340 0,949 0,392

 
 
 
A Leu, a Ileu, e a Val (% E e % Prot.) correlacionaram-se negativamente com o peso corporal, 
enquanto que a Leu e a Ileu (% E), mas não a Val, mostraram uma associação inversa com o WC, 
entre os indivíduos normoponderais (Tabela 6.21). A Val e a Lys (% E) foram os únicos BCAA a 
correlacionar-se, de forma significativa, com a leptina, e uma tendência de associação negativa foi 
observada entre a Val (% E) com os TAG (p = 0.096), enquanto que a Val (% Prot.) associou-se 
negativamente com o VLDL-c e as oxLDL, e com tendências de associação positivas com o rácio 
ApoA1/ApoB (p = 0.074) e com a adipo-HMW (p = 0.061), sendo que esta associação foi igualmente 
observada com o rácio (Val+Ileu)/Leu, no limiar da significância estatística (p = 0.051) (Tabela 6.22). 
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Estudo prévio, após ajuste para vários fatores (como a idade, o género, o país, a atividade física, os 
hábitos tabágicos, a ingestão de energia e de macronutrientes, entre outros) reportou que a 
ingestão de BCAA correlacionava-se de forma inversa com o IMC (L-Q Qin et al., 2011). Por outro 
lado, estudo em modelos animais, reportou que a suplementação com Leu não apresentava efeitos 
sobre a sensibilidade insulínica ou a adiposidade, em animais obesos, previamente expostos a uma 
HFD, mas aumentava os níveis de adiponectina e reduzia os níveis de colesterol total (FL Torres-
Leal et al., 2011). Pelo que os resultados obtidos na presente análise parecem, pelo menos em 
parte, de acordo com estes resultados descritos da literatura, em estudos envolvendo humanos e 
animais. 
A Lys (% E) correlacionou-se negativamente (p < 0.05) com a WC, e positivamente com a leptina, 
nos indivíduos normoponderais. Enquanto que a Lys (% Prot.) negativamente e positivamente com 
as MID-LDL e o TNFa (p < 0.05, para ambos), respetivamente (Tabelas 6.21 e 6.22). Em adição a Lys 
(% Prot.) mostrou uma tendência de associação positiva com a SBP (p = 0.081), a glicemia (p = 
0.052), e o HOMA1-IR (p = 0.092), e negativa com a hsCRP (p = 0.061) e o Quicki (p = 0.061). 
Curiosamente, a análise do efeito insulinogénico de vários a.a., observou para a Lys o mais forte 
efeito pós-prandial, e que correspondia ao seu aparecimento no plasma após ingestão, seguido da 
treonina, e da Leu, da Ileu, e da Val (M Nilsson et al., 2004). 
Neste grupo de indivíduos, o HOMA1-IR, o HOMA2-IR, o Quicki (p < 0.05, para todos) e a % células 
β (p = 0.062) correlacionaram-se com a glicemia (Tabela 6.23). A % células β associou-se ainda de 
forma positiva com a DBP, no limiar da significância estatística (p = 0.056), e o HOMA1-IR e o 
Quicki com a HR (p = 0.088, para ambos). Em linha com os resultados observados na Secção 
6.2.1.5. para este grupo de indivíduos, a Lp(a) correlaciona-se de forma inversa com o HOMA-1 e 2-
IR (Tabela 6.23). Por outro lado, as MID-LDL e as grandes LDL apresentam associações inversas com 
o HOMA-1 e 2-IR (Tabela 6.24). Contudo, e de forma surpreendente, nenhuma das adipocitócinas 
(a IL-6, o TNFa, a leptina, e as adipo-Total e de HMW) correlacionaram-se, de forma significativa, 
com os marcadores alternativos de sensibilidade insulínica e da função das células β, nos 
indivíduos normoponderais, sendo que o mesmo sucede com a idade, o peso corporal, o WC, o 
IMC, a SBP, a DBP, o HR, ou o HDL-c (Tabelas 6.23 e 6.24 e resultados não mostrados).  
 
 
Tabela 6.23. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os marcadores de sensibilidade 
insulinica e de função das células β, com os vários biomarcadores cardiometabólicos tradicionais 
para os indivíduos normoponderais na “baseline”. 

Glucose HDL Col-Total TAG TAG/HDL ApoA ApoB ApoA/ApoB Lp(a) LDL

HOMA1-IR 0,614 -0,087 0,279 0,209 0,220 -0,067 0,238 -0,260 -0,537 0,206

0,005 0,723 0,248 0,392 0,365 0,786 0,327 0,283 0,018 0,398

Quicki -0,612 0,096 -0,277 -0,222 -0,233 0,071 -0,239 0,267 0,552 -0,210

0,005 0,697 0,250 0,361 0,338 0,772 0,324 0,270 0,014 0,389

% células β -0,436 0,003 0,050 -0,143 -0,055 -0,014 0,029 -0,039 -0,181 0,162

0,062 0,991 0,839 0,559 0,822 0,954 0,906 0,872 0,458 0,507

HOMA2-IR 0,481 -0,109 0,324 0,219 0,254 -0,063 0,252 -0,270 -0,517 0,269

0,037 0,655 0,176 0,367 0,294 0,798 0,299 0,263 0,023 0,266

 
  

 
Tabela 6.24. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os marcadores de sensibilidade 
insulinica e de função das células β, com os vários biomarcadores cardiometabólicos e de 
inflamação para os indivíduos normoponderais na “baseline”. 
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VLDL MID LDL1-2 sdLDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP Insulina HOMA1-IR oxLDL TNFa IL-6 Leptina Adipo Total Adipo HMW

HOMA1-IR 0,029 -0,617 0,475 0,460 -0,041 -0,134 0,184 -0,203 0,861 1,000 0,054 0,088 0,308 0,260 0,106 0,229

0,908 0,006 0,046 0,055 0,872 0,597 0,464 0,405 0,000 . 0,832 0,756 0,265 0,330 0,696 0,431

Quicki -0,034 0,616 -0,469 -0,449 0,053 0,119 -0,190 0,200 -0,861 -1,000 -0,055 -0,071 -0,309 -0,250 -0,100 -0,222

0,893 0,006 0,050 0,062 0,835 0,637 0,450 0,412 0,000 0,000 0,829 0,800 0,262 0,350 0,713 0,446

% células β -0,152 0,009 0,223 -0,045 -0,026 -0,075 0,079 0,046 0,558 0,210 0,148 0,046 0,005 0,300 0,085 -0,055

0,547 0,971 0,373 0,858 0,919 0,768 0,756 0,853 0,013 0,389 0,559 0,869 0,985 0,259 0,753 0,852

HOMA2-IR 0,029 -0,493 0,481 0,356 -0,126 -0,063 0,242 -0,112 0,954 0,954 0,091 0,034 0,269 0,212 0,056 0,143

0,908 0,038 0,043 0,147 0,617 0,804 0,333 0,649 0,000 0,000 0,720 0,904 0,333 0,430 0,837 0,625

 
 
No grupo de indivíduos com excesso ponderal (n = 13), com média de idades de ≈49 ± 15 anos 
(entre os 26 e os 77 anos), IMC de 27.69 ± 1.73 kg/m2, e WC de 100.73 ± 9.44 cm, um padrão 
muito diferente foi observado, e com, e.g., os BCAA totais da dieta (% Prot.) a correlacionarem-se 
de forma significativa, e negativa, com o HDL-c e positiva com as I-HDL (%), e uma tendência 
positiva é observada entre os BCAA (% E) e o TNFa (p = 0.058) (Tabelas 6.25 e 6.26). A Leu (% E e % 
Prot.) na dieta apresenta uma correlação moderada-a-forte e positiva com o TNFa, enquanto que a 
Leu (% E) associou-se negativamente com o VLDL-c, e a Leu (% Prot.) apresentou correlações 
negativas com a HR, os TAG, e as grandes LDL. Adicionalmente, tendências de associação entre a 
Leu (% Prot.) e as S-HDL, no limiar da significância estatística (p = 0.051), e com o VLDL-c (p = 
0.083) foram também observadas. 
 
Tabela 6.25. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na 
dieta, com os biomarcadores cardiometabólicos tradicionais, para os indivíduos com excesso 
ponderal na “baseline”. 

Excesso ponderal Idade Peso Cintura IMC SBP DBP HR Glucose HDL Col-Total TAG TAG/HDL ApoA1 ApoB ApoA1/ApoB Lp(a) LDL

Ratio Val+Ileu/Leu 0,573 -0,187 0,237 0,220 0,055 0,370 0,762 0,542 -0,342 0,154 0,692 0,665 -0,058 0,473 -0,588 0,107 0,182

0,041 0,541 0,435 0,471 0,881 0,293 0,017 0,056 0,253 0,616 0,009 0,013 0,851 0,102 0,035 0,727 0,553

Ratio Val/Ileu+Leu 0,581 -0,192 0,188 0,154 -0,127 0,248 0,762 0,479 -0,223 0,280 0,665 0,593 -0,033 0,545 -0,632 0,179 0,316

0,037 0,529 0,539 0,616 0,726 0,489 0,017 0,098 0,463 0,354 0,013 0,033 0,915 0,054 0,021 0,559 0,292

Total BCAA (% E) 0,322 0,159 0,072 0,396 0,139 0,018 -0,335 0,190 -0,417 0,033 -0,214 -0,011 -0,074 0,283 -0,258 -0,220 0,099

0,283 0,603 0,816 0,181 0,701 0,960 0,379 0,535 0,157 0,915 0,482 0,972 0,809 0,348 0,394 0,470 0,748

Leucina (% Prot.) -0,361 0,445 0,177 0,022 -0,261 -0,442 -0,728 -0,369 -0,210 -0,275 -0,692 -0,467 -0,231 -0,347 0,330 -0,231 -0,275

0,226 0,128 0,564 0,943 0,467 0,200 0,026 0,215 0,492 0,364 0,009 0,108 0,447 0,246 0,271 0,447 0,363

Isoleucina (% Prot.) -0,143 0,555 0,226 -0,060 -0,018 -0,164 -0,326 -0,011 -0,519 -0,319 -0,341 -0,093 -0,393 -0,102 -0,060 -0,270 -0,297

0,641 0,049 0,457 0,845 0,960 0,651 0,391 0,972 0,069 0,289 0,255 0,762 0,184 0,741 0,845 0,373 0,324

Valina (% Prot.) 0,430 0,077 0,309 0,192 -0,152 0,139 0,510 0,360 -0,505 0,055 0,396 0,478 -0,267 0,344 -0,505 -0,047 0,085

0,143 0,803 0,304 0,529 0,676 0,701 0,160 0,226 0,078 0,859 0,181 0,098 0,378 0,250 0,078 0,879 0,782

Lisina (% Prot.) -0,044 0,319 0,246 0,319 -0,152 -0,152 -0,435 0,069 -0,312 -0,214 -0,401 -0,225 -0,184 -0,061 0,005 -0,259 -0,140

0,886 0,289 0,419 0,289 0,676 0,676 0,242 0,823 0,300 0,482 0,174 0,459 0,547 0,844 0,986 0,394 0,648

Total BCAA (% Prot.) 0,061 0,401 0,243 0,253 -0,152 -0,115 -0,126 0,154 -0,579 -0,203 -0,115 0,099 -0,366 0,080 -0,236 -0,044 -0,149

0,844 0,174 0,424 0,405 0,676 0,751 0,748 0,615 0,038 0,505 0,707 0,748 0,219 0,796 0,437 0,886 0,628

Leucine (% E) 0,135 0,231 0,143 0,423 0,176 -0,006 -0,552 0,047 -0,331 0,027 -0,379 -0,148 -0,041 0,143 -0,055 -0,292 0,066

0,660 0,448 0,640 0,150 0,627 0,987 0,123 0,879 0,269 0,929 0,201 0,629 0,894 0,641 0,859 0,334 0,830

Isoleucine (% E) 0,204 0,346 0,215 0,379 0,333 0,139 -0,368 0,187 -0,497 -0,005 -0,220 0,033 -0,190 0,215 -0,231 -0,292 0,041

0,504 0,247 0,480 0,201 0,347 0,701 0,330 0,541 0,084 0,986 0,471 0,915 0,535 0,481 0,448 0,334 0,894

Valina (% E) 0,460 0,154 0,099 0,440 0,139 0,139 -0,276 0,352 -0,519 0,005 -0,066 0,137 -0,160 0,349 -0,401 -0,113 0,088

0,114 0,616 0,747 0,133 0,701 0,701 0,472 0,238 0,069 0,986 0,831 0,655 0,603 0,242 0,174 0,714 0,775

Lisina (% E) 0,262 0,181 0,229 0,473 0,200 0,139 -0,427 0,187 -0,408 -0,044 -0,286 -0,060 -0,116 0,140 -0,132 -0,316 0,014

0,388 0,553 0,452 0,103 0,580 0,701 0,252 0,541 0,166 0,887 0,344 0,845 0,707 0,648 0,668 0,292 0,964

 
 
 
Com exceção da Val (% Prot.), todos os a.a. (% E e % Prot.) mostram uma associação positiva, em 
muitos casos significativa (p < 0.05), moderada-a-forte com o TNFa, neste grupo de indivíduos. A 
Ileu (% Prot.) associou-se de forma positiva, e significativa, com o peso corporal, e uma tendência 
de associação negativa foi observada entre a Ileu (% E e % Prot.) e o HDL-c (p = 0.084 e p = 0.069, 
respetivamente) (Tabelas 6.25 e 6.26). Não foram observadas associações significativas entre a Val 
(% E) no grupo de indivíduos com excesso ponderal, mas com a Val (% E) a mostrar uma tendência 
positiva com as I-HDL (p = 0.087), e o TNFa (p = 0.088), e negativa com o HDL-c (p = 0.069). 
Contudo, a Val (% Prot.) mostrou uma associação forte, e positiva, com a insulinemia, o HOMA1 e 
2-IR, a % células β, e com as I-HDL, e negativa com o Quicki e as L-HDL, neste grupo de indivíduos 
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(Tabela 6.26). Em adição, a Val (% Prot.) mostrou uma tendência de associação negativa com o 
HDL-c (p = 0.078), o rácio ApoA1/ApoB (p = 0.078), e positiva com o rácio TAG/HDL (p = 0.098), a IL-
6 (p = 0.074), e as S-HDL (p = 0.067). Estes resultados, relacionam a Val, em percentagem de 
proteínas da dieta, com a insulino-resistência (IR), determinada pelo HOMA1- e 2-IR, a função das 
células β e, com um pior perfil cardiometabólico, nos indivíduos com excesso ponderal. Sendo que, 
o efeito da Val, sobre os biomarcadores cardiometabólicos e de IR, está bem expresso nas 
correlações observadas com os rácios entre os diferentes BCAA e com, por exemplo, o rácio 
(Val+Ileu)/Leu a associar-se de forma negativa com o rácio ApoA1/ApoB, as L-HDL, o Quicki, e 
positiva com a HR, os TAG, o rácio TAG/HDL-c, as grandes LDL (LDL1-2), as I- e as S-HDL, a 
insulinemia, o HOMA1 e 2-IR, a IL-6, a leptina, e a % células β; contudo, estes resultados devem ser 
interpretados com atenção uma vez que os rácios são os únicos que correlacionam-se 
positivamente com a idade (Tabelas 6.25 e 6.26).  
Por um lado, uma associação positiva e negativa entre a fase inicial do surgimento dos a.a. no 
plasma, após a ingestão de uma mistura, incluindo os vários BCAA, e a resposta insulínica e o pico 
da glucose, respetivamente, foi previamente reportado (UJ Gunnerud et al., 2012). Por outro lado, 
o impedimento da fase inicial da secreção da insulina parece estar relacionado com as etapas 
iniciais da disfunção das células β em indivíduos com t2DM ou com intolerância à glucose, e com a 
adição dos a.a. essenciais à dieta, a contribuir para a melhoria do controlo metabólico, e para a 
diminuição dos níveis de insulina e glucose em jejum (A Festa et al., 2008 e SB Solerte et al., 2008 
citados por UJ Gunnerud et al., 2012) (ver Capítulo 3). Mas com a maioria dos a.a. a induzir a 
secreção da insulina por mecanismos diferentes dos mediados pela glucose (P Ronner et al., 2001 
citados por UJ Gunnerud et al., 2012).  
Um estudo, em mulheres obesas com Met Sind, para analisar o efeito de dietas com diferentes 
quantidades em BCAA, antes e depois da perda de peso corporal, durante 8 semanas, reportou 
que apesar do aumento dos BCAA no plasma, comparativamente com a “baseline”, este não era 
significativo entre grupos; e com os BCAA a correlacionarem-se com o HOMA-IR na “baseline”, mas 
não após intervenção (BD Piccolo et al., 2015). Estes autores concluíram que a perda de 
associação, entre os BCAA e o HOMA-IR, no período de pós-suplementação, sugere que fatores 
relacionados com a restrição calórica ou a ingestão das proteínas afetam a forma como os BCAA no 
plasma associam-se com a sensibilidade insulínica, o que parece confirmar, pelo menos em parte, 
os resultados do presente estudo. 

Em relação à Lys (% E) esta correlacionou-se igualmente de forma positiva com o TNFa (p < 
0.05), e com uma tendência negativa com o VLDL-c (p = 0.068), e em linha com a Lys (% Prot.), que 
correlacionou-se negativamente com o VLDL-c, e mostrou uma tendência positiva com o TNFa (p = 
0.058) (Tabela 6.26). 
 
Tabela 6.26. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na 
dieta, com os biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, sensibilidade insulinica, e de 
função das células β, para os indivíduos com excesso ponderal na “baseline”. 
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Excesso ponderal VLDL MID LDL1-2 sdLDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP Insulina HOMA1-IR oxLDL TNFa IL-6 Leptina Adipo Total Adipo HMW Quicki % células β HOMA2-IR

Ratio Val+Ileu/Leu 0,187 -0,027 0,558 0,349 -0,846 0,698 0,646 0,465 0,885 0,885 0,522 -0,167 0,824 0,733 -0,364 0,310 -0,885 0,594 0,860

0,540 0,929 0,047 0,243 0,000 0,008 0,017 0,109 0,000 0,000 0,067 0,668 0,006 0,025 0,245 0,456 0,000 0,042 0,000

Ratio Val/Ileu+Leu 0,215 -0,165 0,514 0,418 -0,863 0,731 0,646 0,611 0,841 0,841 0,544 -0,267 0,471 0,767 -0,392 0,167 -0,841 0,566 0,832

0,481 0,590 0,072 0,155 0,000 0,005 0,017 0,027 0,000 0,000 0,055 0,488 0,201 0,016 0,208 0,693 0,000 0,055 0,001

Total BCAA (% E) -0,474 0,357 -0,380 -0,142 -0,093 0,452 -0,069 0,107 0,088 0,148 0,159 0,650 0,412 0,233 0,105 0,238 -0,148 0,196 0,399

0,102 0,231 0,201 0,643 0,762 0,121 0,823 0,727 0,775 0,629 0,603 0,058 0,271 0,546 0,746 0,570 0,629 0,542 0,199

Leucina (% Prot.) -0,499 -0,011 -0,726 -0,159 0,423 0,155 -0,550 -0,154 -0,291 -0,275 -0,390 0,733 -0,059 -0,100 0,217 0,024 0,275 0,042 -0,084

0,083 0,972 0,005 0,604 0,150 0,613 0,051 0,615 0,334 0,364 0,188 0,025 0,881 0,798 0,499 0,955 0,364 0,897 0,795

Isoleucina (% Prot.) -0,430 0,055 -0,421 0,078 0,088 0,330 -0,228 -0,195 0,066 0,088 -0,115 0,750 0,235 -0,033 -0,168 -0,024 -0,088 0,077 0,098

0,143 0,859 0,152 0,800 0,775 0,271 0,453 0,523 0,831 0,775 0,707 0,020 0,542 0,932 0,602 0,955 0,775 0,812 0,762

Valina (% Prot.) 0,066 -0,088 0,201 0,343 -0,747 0,831 0,523 0,377 0,830 0,841 0,390 0,000 0,622 0,517 -0,441 -0,048 -0,841 0,685 0,853

0,830 0,775 0,511 0,251 0,003 0,000 0,067 0,204 0,000 0,000 0,188 1,000 0,074 0,154 0,152 0,911 0,000 0,014 0,000

Lisina (% Prot.) -0,562 0,203 -0,325 -0,159 0,115 0,249 -0,253 0,228 0,005 0,060 -0,236 0,650 -0,008 0,117 -0,133 -0,095 -0,060 0,049 0,224

0,046 0,505 0,279 0,604 0,707 0,411 0,404 0,453 0,986 0,845 0,437 0,058 0,983 0,765 0,681 0,823 0,845 0,880 0,484

Total BCAA (% Prot.) -0,325 -0,033 -0,168 0,251 -0,324 0,623 0,135 0,135 0,396 0,434 0,093 0,550 0,412 0,267 -0,294 0,000 -0,434 0,350 0,483

0,278 0,915 0,584 0,408 0,280 0,023 0,661 0,661 0,181 0,138 0,762 0,125 0,271 0,488 0,354 1,000 0,138 0,265 0,112

Leucine (% E) -0,579 0,335 -0,479 -0,271 0,104 0,296 -0,231 -0,036 -0,093 -0,027 0,044 0,683 0,303 0,167 0,224 0,357 0,027 0,147 0,294

0,038 0,263 0,098 0,371 0,734 0,325 0,447 0,908 0,762 0,929 0,887 0,042 0,429 0,668 0,484 0,385 0,929 0,649 0,354

Isoleucine (% E) -0,518 0,341 -0,360 -0,139 -0,044 0,344 -0,066 -0,063 0,033 0,104 0,132 0,667 0,370 0,133 0,014 0,214 -0,104 0,147 0,343

0,070 0,255 0,226 0,649 0,887 0,251 0,830 0,837 0,915 0,734 0,668 0,050 0,327 0,732 0,966 0,610 0,734 0,649 0,276

Valina (% E) -0,380 0,357 -0,278 -0,031 -0,231 0,493 0,061 0,187 0,231 0,291 0,231 0,600 0,387 0,217 -0,077 0,167 -0,291 0,196 0,469

0,200 0,231 0,358 0,921 0,448 0,087 0,844 0,541 0,448 0,334 0,448 0,088 0,304 0,576 0,812 0,693 0,334 0,542 0,124

Lisina (% E) -0,521 0,429 -0,426 -0,318 0,049 0,310 -0,182 0,116 -0,016 0,055 -0,016 0,683 0,370 0,167 0,119 0,119 -0,055 0,105 0,322

0,068 0,144 0,146 0,290 0,873 0,302 0,553 0,707 0,957 0,859 0,957 0,042 0,327 0,668 0,713 0,779 0,859 0,746 0,308

 
 
 
As associações entre os marcadores de IR e da função das células β, no grupo de indivíduos com 
excesso ponderal, está indicada nas Tabelas 6.27 e 6.28, sendo que, dentro deste grupo a idade, o 
peso corporal, a WC, e o IMC, não apresentam correlações significativas (p > 0.05, para todos) 
(Tabelas 6.27), e à semelhança do observado para o grupo de indivíduos normoponderais, mas não 
para a Lp(a). 
 
Tabela 6.27. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os marcadores de sensibilidade 
insulinica e de função das células β, com os vários biomarcadores cardiometabólicos tradicionais 
para os indivíduos com excesso ponderal na “baseline”. 

Idade Peso Cintura IMC SBP DBP HR Glucose HDL Col-Total TAG TAG/HDL ApoA ApoB ApoA/ApoB Lp(a) LDL

HOMA1-IR 0,394 -0,038 0,392 0,220 -0,042 0,224 0,711 0,509 -0,292 0,231 0,549 0,555 -0,047 0,457 -0,462 -0,069 0,217

0,183 0,901 0,186 0,471 0,907 0,533 0,032 0,076 0,332 0,448 0,052 0,049 0,879 0,117 0,112 0,823 0,476

Quicki -0,394 0,038 -0,392 -0,220 0,042 -0,224 -0,711 -0,509 0,292 -0,231 -0,549 -0,555 0,047 -0,457 0,462 0,069 -0,217

0,183 0,901 0,186 0,471 0,907 0,533 0,032 0,076 0,332 0,448 0,052 0,049 0,879 0,117 0,112 0,823 0,476

% células β -0,018 0,000 0,151 0,154 -0,383 -0,183 0,299 -0,119 0,067 0,364 0,056 0,049 0,266 0,196 0,091 -0,375 0,301

0,957 1,000 0,640 0,633 0,308 0,637 0,471 0,712 0,837 0,245 0,863 0,880 0,403 0,542 0,779 0,230 0,341

HOMA2-IR 0,375 0,014 0,379 0,399 -0,067 0,183 0,539 0,382 -0,127 0,545 0,420 0,427 0,200 0,559 -0,371 -0,298 0,539

0,230 0,966 0,224 0,199 0,865 0,637 0,168 0,221 0,695 0,067 0,175 0,167 0,534 0,059 0,236 0,347 0,070

 
 
 
Tabela 6.28. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os marcadores de sensibilidade 
insulinica e de função das células β, com os vários biomarcadores cardiometabólicos e de 
inflamação para os indivíduos com excesso ponderal na “baseline”. 

VLDL MID LDL1-2 sdLDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP Insulina HOMA1-IR oxLDL TNFa IL-6 Leptina Adipo Total Adipo HMW

HOMA1-IR 0,063 -0,275 0,547 0,321 -0,775 0,687 0,564 0,316 0,989 1,000 0,582 -0,150 0,790 0,767 -0,392 0,357

0,837 0,364 0,053 0,285 0,002 0,009 0,045 0,292 0,000 . 0,037 0,700 0,011 0,016 0,208 0,385

Quicki -0,063 0,275 -0,547 -0,321 0,775 -0,687 -0,564 -0,316 -0,989 -1,000 -0,582 0,150 -0,790 -0,767 0,392 -0,357

0,837 0,364 0,053 0,285 0,002 0,009 0,045 0,292 0,000 0,000 0,037 0,700 0,011 0,016 0,208 0,385

% células β -0,095 -0,266 0,235 0,193 -0,434 0,526 0,231 -0,070 0,881 0,839 0,420 -0,217 0,773 0,700 -0,127 0,333

0,770 0,404 0,463 0,549 0,159 0,079 0,471 0,829 0,000 0,001 0,175 0,576 0,015 0,036 0,709 0,420

HOMA2-IR -0,218 -0,049 0,480 0,168 -0,727 0,642 0,476 0,291 0,972 0,993 0,615 -0,117 0,773 0,750 -0,255 0,310

0,497 0,880 0,114 0,603 0,007 0,024 0,118 0,359 0,000 0,000 0,033 0,765 0,015 0,020 0,450 0,456

 
 
No grupo de indivíduos obesos (n = 28), com média de idades de ≈52 ± 11 anos (28 e os 76 anos), 
IMC de 33.95 ± 3.00 kg/m2, e WC de 107.23 ± 8.2 cm, os BCAA totais da dieta (% E) 
correlacionaram-se de forma negativa com o rácio TAG/HDL-c, e com os BCAA (% Prot.) 
positivamente associados com a IL-6 (Tabelas 6.29 e 6.30). Uma tendência de associação positiva 
entre os BCAA (% E) com o HDL-c (p = 0.067), as MID-LDL (p = 0.079), as L-HDL (p = 0.08), e a hsCRP 
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(p = 0.093), e uma tendência negativa com a glucose (p = 0.089), as sdLDL (p = 0.058), e as S-HDL (p 
= 0.097) foi igualmente encontrada. 
 
Tabela 6.29. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na 
dieta, com os biomarcadores cardiometabólicos tradicionais, para os indivíduos obesos na 
“baseline”. 

Obesos Idade Peso Cintura IMC SBP DBP HR Glucose HDL Col-Total TAG TAG/HDL ApoA1 ApoB ApoA/ApoB Lp(a) LDL

Ratio Val+Ileu/Leu -0,023 0,041 -0,185 0,108 0,078 -0,089 0,271 -0,208 0,066 0,132 0,033 -0,038 0,315 0,105 -0,008 0,052 0,126

0,907 0,836 0,346 0,585 0,701 0,658 0,180 0,289 0,737 0,504 0,867 0,847 0,103 0,593 0,966 0,794 0,523

Ratio Val/Ileu+Leu -0,095 -0,050 -0,214 0,080 0,125 0,109 0,323 -0,159 0,117 0,027 -0,014 -0,084 0,330 0,007 0,046 0,066 -0,001

0,631 0,799 0,273 0,684 0,535 0,589 0,107 0,419 0,555 0,893 0,944 0,672 0,086 0,974 0,817 0,738 0,998

Total BCAA (% E) -0,161 0,031 -0,202 0,230 0,046 0,065 0,234 -0,327 0,351 0,008 -0,261 -0,381 0,305 -0,206 0,305 0,054 -0,028

0,412 0,877 0,302 0,239 0,821 0,748 0,249 0,089 0,067 0,967 0,180 0,045 0,114 0,292 0,115 0,783 0,889

Leucina (% Prot.) 0,278 -0,138 -0,194 -0,124 0,126 0,206 -0,076 -0,233 0,202 -0,051 -0,182 -0,217 0,092 0,031 0,031 -0,012 -0,027

0,152 0,482 0,321 0,529 0,531 0,302 0,712 0,234 0,303 0,796 0,353 0,268 0,641 0,875 0,875 0,950 0,891

Isoleucina (% Prot.) 0,280 -0,168 -0,268 -0,102 0,134 0,150 0,030 -0,281 0,359 0,295 -0,171 -0,293 0,221 0,299 -0,116 -0,055 0,301

0,149 0,393 0,167 0,604 0,504 0,455 0,883 0,147 0,060 0,128 0,384 0,130 0,259 0,122 0,557 0,782 0,119

Valina (% Prot.) 0,127 0,016 -0,143 0,117 0,170 0,142 0,219 -0,225 0,174 0,111 -0,035 -0,136 0,301 0,060 0,019 0,081 0,089

0,520 0,936 0,468 0,555 0,397 0,480 0,282 0,249 0,376 0,574 0,862 0,489 0,119 0,763 0,924 0,683 0,652

Lisina (% Prot.) -0,093 -0,113 -0,285 0,095 0,139 0,119 0,284 -0,409 0,423 0,316 -0,272 -0,424 0,300 0,228 -0,007 0,056 0,320

0,638 0,568 0,141 0,630 0,491 0,554 0,160 0,031 0,025 0,101 0,162 0,025 0,121 0,243 0,971 0,778 0,097

Total BCAA (% Prot.) 0,228 -0,075 -0,167 -0,010 0,206 0,214 0,113 -0,218 0,185 0,108 -0,052 -0,146 0,229 0,122 -0,046 0,036 0,105

0,244 0,705 0,396 0,958 0,303 0,284 0,583 0,264 0,346 0,584 0,792 0,460 0,242 0,537 0,816 0,857 0,595

Leucine (% E) -0,160 0,024 -0,196 0,205 0,050 0,119 0,194 -0,342 0,378 0,036 -0,294 -0,408 0,282 -0,188 0,285 0,040 -0,001

0,416 0,905 0,317 0,295 0,804 0,553 0,342 0,074 0,047 0,856 0,129 0,031 0,145 0,337 0,141 0,839 0,994

Isoleucine (% E) -0,177 0,025 -0,213 0,206 0,042 0,072 0,200 -0,324 0,362 0,036 -0,260 -0,375 0,280 -0,172 0,270 0,041 -0,007

0,367 0,899 0,277 0,292 0,836 0,723 0,328 0,093 0,058 0,857 0,182 0,049 0,149 0,382 0,165 0,838 0,972

Valina (% E) -0,117 0,009 -0,200 0,207 0,098 0,040 0,302 -0,340 0,271 0,005 -0,218 -0,319 0,297 -0,142 0,229 0,045 -0,014

0,552 0,963 0,307 0,289 0,627 0,843 0,134 0,076 0,163 0,981 0,265 0,098 0,125 0,470 0,241 0,819 0,944

Lisina (% E) -0,226 0,031 -0,224 0,236 0,010 0,031 0,281 -0,367 0,366 0,074 -0,318 -0,414 0,264 -0,140 0,230 0,009 0,046

0,248 0,877 0,253 0,227 0,961 0,877 0,164 0,055 0,055 0,710 0,099 0,028 0,175 0,478 0,239 0,963 0,817

 
 
 
Em linha com o total de BCAA, a Leu (% E) correlacionou-se positivamente com o HDL-c e as L-HDL, 
e negativamente com o rácio TAG/HDL-c e as sdLDL (Tabelas 6.29 e 6.30). Contudo, a Leu (% E) 
associou-se ainda de forma negativa com a glucose, as S-HDL, o HOMA1 e 2-IR (p = 0.074, p = 
0.051, p = 0.086, e p = 0.119, respetivamente), e positivamente com as MID-LDL (p = 0.063) e a 
hsCRP (p = 0.093). 
 
Tabela 6.30. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na 
dieta, com os biomarcadores cardiometabólicos, de inflamação, sensibilidade insulinica, e de 
função das células β, para os indivíduos obesos na “baseline”. 

Obesos VLDL MID LDL1-2 sdLDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP Insulina HOMA1-IR oxLDL TNFa IL-6 Leptina Adipo Total Adipo HMW Quicki % células β HOMA2-IR

Ratio Val+Ileu/Leu -0,038 -0,061 -0,020 0,212 -0,284 -0,138 0,296 0,097 -0,044 -0,091 0,047 -0,092 0,243 0,071 0,191 0,280 0,080 0,099 -0,060

0,861 0,777 0,926 0,319 0,179 0,520 0,161 0,622 0,825 0,644 0,828 0,684 0,276 0,758 0,407 0,276 0,684 0,624 0,760

Ratio Val/Ileu+Leu -0,028 0,042 0,014 0,056 -0,167 -0,073 0,186 0,283 -0,022 -0,068 -0,162 -0,145 0,328 0,210 0,223 0,182 0,061 0,079 -0,040

0,897 0,845 0,949 0,794 0,435 0,736 0,385 0,145 0,910 0,732 0,450 0,519 0,137 0,360 0,330 0,485 0,759 0,694 0,839

Total BCAA (% E) -0,047 0,366 -0,283 -0,392 0,364 -0,310 -0,347 0,323 -0,242 -0,287 -0,133 -0,172 0,102 0,225 0,277 0,052 0,283 0,026 -0,256

0,827 0,079 0,181 0,058 0,080 0,140 0,097 0,093 0,215 0,138 0,535 0,443 0,651 0,328 0,225 0,844 0,145 0,897 0,189

Leucina (% Prot.) -0,136 0,302 0,163 -0,400 0,205 0,122 -0,229 0,319 -0,144 -0,143 -0,017 0,152 0,384 0,196 0,070 -0,236 0,138 -0,031 -0,124

0,527 0,151 0,445 0,053 0,337 0,570 0,283 0,098 0,463 0,468 0,939 0,500 0,078 0,394 0,763 0,362 0,482 0,880 0,530

Isoleucina (% Prot.) -0,247 0,142 0,178 -0,180 0,156 -0,052 -0,154 0,203 -0,322 -0,325 0,361 0,305 0,368 0,161 0,221 -0,098 0,319 -0,084 -0,324

0,244 0,507 0,405 0,400 0,466 0,808 0,473 0,300 0,095 0,091 0,083 0,167 0,092 0,486 0,336 0,707 0,098 0,678 0,093

Valina (% Prot.) -0,037 0,151 -0,034 -0,059 -0,037 -0,144 0,030 0,326 -0,092 -0,126 0,043 0,005 0,397 0,114 0,100 -0,096 0,115 -0,011 -0,090

0,865 0,481 0,875 0,784 0,862 0,502 0,889 0,091 0,642 0,524 0,840 0,982 0,068 0,622 0,666 0,714 0,558 0,957 0,648

Lisina (% Prot.) -0,243 0,102 0,010 -0,215 0,224 -0,283 -0,202 0,294 -0,256 -0,310 0,272 0,149 0,263 0,300 0,292 0,042 0,300 0,055 -0,284

0,253 0,636 0,961 0,313 0,292 0,181 0,344 0,129 0,188 0,109 0,198 0,510 0,236 0,186 0,199 0,874 0,120 0,785 0,143

Total BCAA (% Prot.) -0,090 0,154 0,123 -0,138 0,027 -0,017 -0,050 0,309 -0,128 -0,153 0,118 0,120 0,482 0,196 0,112 -0,103 0,146 -0,034 -0,123

0,676 0,471 0,565 0,521 0,899 0,937 0,818 0,109 0,518 0,437 0,582 0,594 0,023 0,394 0,630 0,693 0,458 0,868 0,533

Leucine (% E) -0,094 0,385 -0,261 -0,441 0,418 -0,274 -0,403 0,323 -0,286 -0,330 -0,097 -0,130 0,100 0,235 0,275 0,039 0,327 0,016 -0,302

0,664 0,063 0,218 0,031 0,042 0,195 0,051 0,093 0,141 0,086 0,651 0,563 0,658 0,305 0,227 0,881 0,089 0,935 0,119

Isoleucine (% E) -0,084 0,325 -0,273 -0,389 0,344 -0,282 -0,326 0,256 -0,292 -0,336 -0,097 -0,128 0,096 0,226 0,273 0,015 0,333 0,016 -0,310

0,695 0,121 0,197 0,060 0,099 0,181 0,120 0,189 0,132 0,080 0,651 0,570 0,671 0,325 0,232 0,955 0,083 0,935 0,109

Valina (% E) 0,019 0,244 -0,231 -0,245 0,203 -0,328 -0,177 0,361 -0,144 -0,192 -0,108 -0,116 0,213 0,200 0,178 0,017 0,186 0,052 -0,156

0,931 0,251 0,277 0,248 0,342 0,118 0,408 0,059 0,465 0,327 0,616 0,608 0,341 0,385 0,440 0,948 0,344 0,797 0,428

Lisina (% E) -0,116 0,268 -0,233 -0,335 0,334 -0,321 -0,306 0,330 -0,264 -0,323 -0,073 -0,119 0,110 0,242 0,268 0,066 0,320 0,058 -0,289

0,589 0,205 0,273 0,109 0,111 0,127 0,147 0,086 0,175 0,094 0,734 0,597 0,627 0,291 0,241 0,800 0,097 0,774 0,135
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A Ileu (% E) mostrou um padrão similar à Leu, enquanto que a Ileu (% Prot.) apresentou uma 
tendência positiva de associação com o HDL-c (p = 0.06), as oxLDL (p = 0.083), a IL-6 (p = 0.092), e o 
Quicki (p = 0.098), e negativa com a insulina (p = 0.095), o HOMA1-IR (p = 0.091), e o HOMA2-IR (p 
= 0.093), no grupo de indivíduos obesos. Contudo, não foram encontradas diferenças significativas 
para a Val (% E e % Prot.) neste grupo de indivíduos, apesar da Val (% E e % Prot.) mostrar uma 
tendência de associação com a hsCRP (p = 0.059, p = 0.091, respetivamente), e a Val (% Prot.) com 
a IL6 (p = 0.068), e a Val (% E) com a glucose, e o rácio TAG/HDL-c (p = 0.076, p = 0.098, 
respetivamente). 
 
Tabela 6.31. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os marcadores de sensibilidade 
insulinica e de função das células β, com os vários biomarcadores cardiometabólicos tradicionais 
para os indivíduos obesos na “baseline”. 

Idade Peso Cintura IMC SBP DBP HR Glucose HDL Col-Total TAG TAG/HDL ApoA ApoB ApoA/ApoB Lp(a) LDL

HOMA1-IR 0,040 0,270 0,549 0,190 0,244 0,036 0,381 0,284 -0,680 -0,344 0,351 0,536 -0,419 0,079 -0,316 -0,151 -0,242

0,841 0,165 0,002 0,332 0,221 0,860 0,055 0,144 0,000 0,073 0,067 0,003 0,027 0,688 0,101 0,442 0,214

Quicki -0,046 -0,260 -0,535 -0,182 -0,243 -0,018 -0,390 -0,270 0,680 0,343 -0,357 -0,539 0,406 -0,083 0,311 0,146 0,241

0,817 0,182 0,003 0,353 0,221 0,930 0,049 0,165 0,000 0,074 0,062 0,003 0,032 0,674 0,107 0,459 0,216

% células β -0,332 0,422 0,237 0,328 0,220 0,118 0,141 -0,566 -0,430 -0,419 -0,144 0,054 -0,419 -0,259 -0,034 0,038 -0,274

0,091 0,028 0,233 0,094 0,280 0,567 0,502 0,002 0,025 0,030 0,475 0,790 0,030 0,193 0,868 0,851 0,166

HOMA2-IR 0,015 0,232 0,479 0,186 0,267 0,003 0,377 0,151 -0,713 -0,390 0,318 0,516 -0,422 0,029 -0,278 -0,088 -0,281

0,941 0,234 0,010 0,343 0,179 0,988 0,057 0,442 0,000 0,040 0,099 0,005 0,025 0,885 0,153 0,657 0,148

 
 
 
Enquanto que a Lys (% E e % Prot.) correlacionou-se com o rácio TAG/HDL-c, e a Lys (% Prot.) com a 
glucose e o HDL-c. Sendo que, a Lys (% E e % Prot.) mostrou uma tendência de associação negativa 
com o HOMA1-IR (p = 0.084, p = 0.109, respetivamente), e a Lys (% E) com a glucose (p = 0.055) e 
positiva com a hsCRP (p = 0.086). 
 
Tabela 6.32. Coeficientes de correlação de sperman´s entre os marcadores de sensibilidade 
insulinica e de função das células β, com os vários biomarcadores cardiometabólicos e de 
inflamação para os indivíduos obesos na “baseline”. 

VLDL MID LDL1-2 sdLDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP Insulina HOMA1-IR oxLDL TNFa IL-6 Leptina Adipo Total Adipo HMW

HOMA1-IR 0,410 -0,501 -0,071 0,264 -0,528 0,259 0,364 0,062 0,963 1,000 -0,060 -0,079 0,220 -0,034 -0,735 -0,573

0,046 0,013 0,741 0,213 0,008 0,222 0,080 0,752 0,000 . 0,781 0,726 0,324 0,884 0,000 0,016

Quicki -0,408 0,503 0,075 -0,258 0,534 -0,236 -0,378 -0,074 -0,966 -0,999 0,050 0,065 -0,234 0,040 0,736 0,563

0,048 0,012 0,728 0,224 0,007 0,267 0,069 0,707 0,000 0,000 0,815 0,774 0,295 0,862 0,000 0,019

% células β -0,117 0,153 -0,050 -0,189 -0,041 0,109 -0,108 0,447 0,568 0,412 -0,368 -0,304 0,188 0,153 -0,182 0,124

0,594 0,487 0,819 0,387 0,854 0,621 0,623 0,019 0,002 0,033 0,084 0,180 0,413 0,519 0,443 0,648

HOMA2-IR 0,384 -0,443 -0,105 0,231 -0,523 0,209 0,361 0,155 0,992 0,982 -0,080 -0,067 0,286 0,021 -0,709 -0,548

0,064 0,030 0,625 0,276 0,009 0,327 0,083 0,432 0,000 0,000 0,709 0,766 0,197 0,929 0,000 0,023

 
 
 
 Ao contrário das associações descritas para os grupos de indivíduos normoponderais e com 
excesso ponderal, o Quicki, e o HOMA1 e 2-IR correlacionam-se de forma significativa com a 
adiponectina total e de HMW (Tabelas 6.31 e 6.32). 
 Surpreendente, é a ausência de associação entre o IMC e os marcadores de IR e a função 
das células β, após estratificar para os pontos de corte do IMC, apesar de verificar-se uma 
tendência de associação entre a % células β e o IMC (p = 0.094), neste grupo de indivíduos. Por 
outro lado, é interessante a ausência de associação entre o TNFa e os marcadores de IR e de 
função das células β, e com a IL-6 a correlacionar-se com estes marcadores, apenas no grupo de 
indivíduos com excesso ponderal.  
 Finalmente, resultados significativamente diferentes são obtidos entre os BCAA e os 
marcadores de IR e de função das células beta, quando se considera a ingestão (g/dia) por kg de 
peso corporal; contudo, os diferentes BCAA apresentam elevada co-linearidade entre si (resultados 
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não mostrados). Sendo que, o total de BCAA, a Leu e a Ileu (g/kg) correlacionam-se negativamente 
com o HOMA1 e 2-IR, e a % células β, e positiva com o Quicki (p < 0.05, para todos), e a Val (g/kg) 
com a % células β e o HOMA2-IR, quando se considera toda a amostra populacional. Após 
estratificar pelo IMC não foram encontradas diferenças significativas (p > 0.05) entre os diferentes 
grupos de indivíduos (normoponderais, BCAA de 0.262 ± 0.076 g/kg; excesso ponderal 0.263 g/kg; 
e obesos 0.199 g/kg), apesar de, por exemplo, no grupo de indivíduos obesos, a Ileu (g/kg) 
apresentar uma tendência de associação negativa (p = 0.09) com a % células β (resultados não 
mostrados). 
 
Coeficientes de correlação de sperman´s entre os BCAA, a Lys, e os seus rácios na dieta, com o 
RPP para a amostra populacional na “baseline”, e após estratificar para o IMC 
A Lys (% Prot. e % E) correlacionaram-se, de forma positiva (rs = 0.315, p = 0.011; rs = 0.234, p = 
0.06, respetivamente), e a Val (% E) mostrou uma tendência de associação positiva (rs = 0.215, p = 
0.085), com o RPP (ver Secção 6.2.5.2), quando se considera toda a amostra populacional. 
Contudo, após estratificar para os pontos de corte do IMC, a Ileu (% Prot.), e a Lys (% Prot. e % E) 
mostram uma correlação positiva com o RPP (rs = 0.540, p = 0.021; rs = 0.637, p = 0.004; rs = 0.507, 
p = 0.032, respetivamente), no grupo de indivíduos normoponderais; e com o total BCAA (% Prot.) 
e a Ileu (% E) a mostrarem uma tendência de associação positiva (rs = 0.420, p = 0.083; rs = 0.441, 
p = 0.067, respetivamente) com o RPP, nesse grupo.  
No grupo de indivíduos com excesso ponderal, não se observaram correlações significativas com o 
RPP (resultados não mostrados), sendo que apenas a Lys (% Prot.) mostrou uma associação 
positiva, próxima da significância estatística (rs = 0.316, p = 0.073), com o RPP, no grupo de 
indivíduos obesos. 
 
Análise comparativa entre grupos de IMC 
Quando comparou-se os 3 grupos de IMC, foram observadas diferenças significativas para o peso 
corporal, a WC, e o IMC (p < 0.001, para todos), e ainda para a idade, no limite da significância 
estatística, (p = 0.048), os TAG (p = 0.003), as L- e S-HDL (p = 0.014 e p = 0.005, respetivamente), a 
hsCRP (p < 0.001), a insulinemia (p < 0.001), o HOMA1-IR (p = 0.001), o HOMA2-IR (p < 0.001), a % 
células β (p = 0.03), a leptina (p = 0.001), e para a ingestão de calorias totais (p = 0.033).  
Contudo, a análise de grupos permitiu ainda observar que, entre os grupos de indivíduos 
normoponderais e com excesso ponderal, diferenças significativas foram observadas “apenas” para 
o peso corporal, a WC, e o IMC (p < 0.001, para todos), para a hsCRP (p = 0.01), o TNFa (p < 0.025), 
e para a ingestão de calorias totais (p = 0.030). Enquanto que para os grupos com excesso ponderal 
e obesos, diferenças significativas foram observadas para o peso corporal (p = 0.011), a WC (p = 
0.008), e o IMC (p < 0.001), para as L- e S-HDL (p = 0.047, p = 0.038, respetivamente), o HOMA2-IR 
(p = 0.016), a % células β (p = 0.04), e para a ingestão de calorias totais (p = 0.014). Sendo que, não 
foram encontradas diferenças significativas entre os vários macronutrientes (lípidos, proteínas, H. 
C. totais, H. C. simples e complexos, os SFA, os MUFA, os PUFA, os PUFA n-3 e n-6, ou os TFA), os 
BCAA, e os seus rácios (p > 0.05, para todos) (resultados não mostrados). 
 
Discussão: 
Os BCAA, são moléculas que podem regular várias funções celulares, como a síntese proteica (e.g., 
a Leu), as vias de sinalização, e a secreção da insulina, ou o controlo da ingestão de alimentos e o 
balanço energético via SNC, ou ainda servir como substratos neoglucogénicos (e.g., Val), ou para a 
formação de esteróis (JSA Mattick et al., 2013 e F Yoshizawa, 2012). 
 Estes resultados parecem confirmar o efeito positivo das proteínas, e em particular dos 
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BCAA, sobre os parâmetros de adiposidade, e com os BCAA totais da dieta (% E e % Prot.) e a Leu 
(% E e % Prot.), a Ileu (% E), e a Val (% E e % Prot.), mas não a Lys (% E e % Prot.), a 
correlacionaram-se de forma significativa, e negativa, com o peso corporal, no grupo de indivíduos 
normoponderais. De facto, a Lisina (Lys) (% Prot.) foi o único a.a. a correlacionar-se, de forma 
significativa, e positiva, com o peso corporal (rs = 0.256, p = 0.049), e a Lys (% Prot e % E) com o 
IMC (rs = 0.314, p = 0.014; rs = 0.264, p = 0.041, respetivamente), mas não com o WC, quando se 
considerou toda a amostra populacional. 
Curiosamente, em estudos em modelos animais, a Lys comportou-se como um dos mais potentes 
a.a. anoréticos, de entre os a.a. proteogénicos, com influência na regulação da digestão e no 
comportamento alimentar (J Jordi et al., 2013). 
Em animais alimentados com uma HFD, a melhoria da sensibilidade insulínica associada à ingestão 
de Leu estava relacionada principalmente com a diminuição da adiposidade (E Binder et al., 2013), 
em virtude do aumento no consumo de energia, da oxidação dos AG, e da atividade dos animais.  
Para a amostra populacional em geral, apenas a Leu (% Prot.) não se correlacionou com a leptina, e 
com os diferentes BCAA, e os seus rácios, a mostrarem um padrão distinto de correlação com os 
biomarcadores pro-inflamatórios, com a Leu e a Ileu associadas ao TNFa e a Val à IL-6 e à hsCRP. A 
associação positiva entre os BCAA e a leptina, e os marcadores de inflamação, IL-6 e/ou TNFa, pode 
ajudar a explicar, pelo menos em parte (ver Capítulo 2 e Secção 6.2.1.3.), os efeitos anti-
obesogénicos destes a.a.  
Em modelos animais alimentados com uma HFD, a ingestão de Leu estava relacionada com a 
diminuição dos níveis séricos de leptina, e com a expressão dos recetores da leptina (LepRb) 
aumentados no hipotálamo e no AT, o que sugere uma melhoria da sensibilidade à leptina (X-W 
Yuan et al., 2015), e com a expressão do JAK2 e do STAT3 aumentados, e a do SOCS3 diminuída. 
 A leptina, através do seu recetor (LepRb), ativa a via do JAK(2)/STAT(3), que pode ser inibida 
pelo SOCS3 (M Amitani et al., 2013) e que, por sua vez, pode ser estimulado pela adiponectina (ver 
Capítulo 2). A leptina e a insulina, regulam a expressão do AgRP (“agouti-related protein”) e do 
POMC (“proopiomelanocortin”) (ver Capítulo 1), via FOXO1 e STAT3 (M Amitani et al., 2013). Por 
outro lado, como indicado por estes autores, neste artigo de revisão, em indivíduos sensíveis à 
leptina, esta inibe a biossíntese e a secreção da insulina, pelas células β, enquanto que a insulina 
estimula a libertação da leptina pelo AT. A leptina, pode ainda aumentar a sensibilidade à insulina 
via nervo vago, e a neoglucogénese, no fígado, e o aumento da entrada de glucose no músculo 
esquelético, no coração, e no BAT, via sistema nervoso simpático. Contudo, em indivíduos com 
excesso ponderal/obesos, com resistência central à leptina/hiperleptinemia, em que ocorre 
diminuição da permeabilidade da barreira hemato-encefálica à leptina, a diminuição das vias de 
sinalização da leptina, no hipotálamo, pode contribuir para a hiperinsulinemia/hiperglicemia (M 
Amitani et al., 2013). Adicionalmente, a ativação crónica da via do JAK/STAT3/SOCS3, no SNC está 
associada à leptino-resistência e à obesidade, e nos tecidos periféricos à IR (CM Wunderlich et al., 
2013). 
Por outro lado, a leptina está associada ao aumento da expressão de mediadores inflamatórios, 
como o TNFa e a IL-6, envolvendo vários mecanismos em diferentes células/tecidos (S-M Lee et al., 
2014; CM Maya-Monteiro et al., 2008 e S Agrawal et al., 2011). Por exemplo, a leptina pode 
aumentar a expressão do TNFa por ação da PLD1 (fosfolipase D1) e com envolvimento da via do 
JNK (S-M Lee et al., 2014). Curiosamente, a PLD1, em conjunto com a Rheb, pode estimular o 
mTORC1 em resposta aos a.a. (MJ Groenewoud e FJT Zwartkruis, 2013). A leptina, pode induzir a 
formação de corpos lipídicos, que contém 5-LOX, em macrófagos, por mecanismos envolvendo a 
via PI3K/mTOR, encontrando-se associados à produção de leucotrieno B4 (CM Maya-Monteiro et 
al., 2008). O que levou estes autores a concluir que a formação dos corpos lipídicos no citoplasma 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

202 

 

dos macrófagos, induzidos pela leptina, pode aumentar a formação dos mediadores inflamatórios 
com implicações na obesidade e nas CVD. Por outro lado, a leptina induz as células B humanas a 
secretar TNFa e IL-6, por mecanismos mediados pela ativação da via de sinalização do JAK2/STAT3 e 
da p38MAPK/ERK1/2, o que pode contribuir para as propriedades inflamatórias e 
imunoreguladoras desta adipocitocina (S Agrawal et al., 2011).  
A leptina, ao contrário da adiponectina, pode inibir a AMPK no hipotálamo, envolvida no controlo 
do consumo de energia, e promover a restrição da ingestão de alimentos (M Amitani et al., 2013). 
Enquanto que a IL-6, pode reduzir a disponibilidade dos a.a. no plasma e o “turnover” das 
proteínas no músculo esquelético (HG Van et al., 2008).  
 Contudo, também a Lys mostrou uma associação positiva e significativa com a leptina e o 
TNFa (Tabela 6.20), quando se considerou todo a amostra populacional, e apresentou uma 
correlação positiva, e significativa, com o peso corporal; sendo que, nos indivíduos 
normoponderais a Lys mostrou uma associação positiva e significativa com a leptina ou com o 
TNFa e uma tendência de associação negativa com os parâmetros de adiposidade (Tabela 6.22). 
Estes resultados parecem suportar, por um lado, que a leptina em conjunto com os biomarcadores 
de inflamação, e.g., o TNFa e a IL-6, são importantes “players” nos efeitos anti-obesogénicos dos 
BCAA e, por outro lado, que este efeito parece ocorrer antes do processo de aquisição da 
adiposidade, i.e., na prevenção do excesso ponderal/obesidade em indivíduos normoponderais. O 
que está, pelo menos em parte, de acordo com os resultados do estudo INTERMAP (L-Q Qin et al., 
2011). Em um estudo muito recente, em mulheres normoglicémicas, com vários graus de 
adiposidade, e divididas em dois grupos em função do valor da mediana para o HOMA-IR (baixo 
0.9 ± 0.4 vs. alto 2.8 ± 1.2), observou que o grupo com valores elevados de HOMA-IR apresentava 
níveis séricos elevados de BCAA, e diminuição dos genes relacionados com o catabolismo dos 
BCAA e da regulação energética das mitocôndrias, e aumento das vias inflamatórias no SAT, mas 
não foram observadas diferenças entre os grupos nos genes expressos no tecido muscular (P 
Wiklund et al., 2016). 
Em 83 indivíduos Japoneses classificados em função da adiposidade, a obesidade geral e a 
abdominal, correlacionou-se com níveis elevados de BCAA, de lisina, triptofano, cisteína, e 
glutamato, e baixos níveis de asparagina, citrolina, glutamina, glicina, e serina, em circulação (C 
Takashina et al., 2016). Por um lado, os níveis de glucose em jejum e às 2 horas e o HOMA-IR 
correlacionaram-se positivamente com os níveis de Val, de glutamato e de tirosina, e 
negativamente com a citrolina, a glutamina, e a glicina. Por outro lado, a função das células β (% 
células β) correlacionou-se de forma positiva com os níveis de Leu, de triptofano, Val, e de 
glutamato, e de forma negativa com os níveis de citrolina, a glutamina, a glicina, e serina. 
Curiosamente, em termos genéricos, a presente análise está de acordo com aqueles resultados, e 
em particular no que respeita à Lys e a Val, mesmo tendo em consideração, que se está a comparar 
os níveis de a.a. em circulação vs. os a.a. proteogénicos da dieta, e as eventuais diferenças étnicas.  
Outro estudo em 500 participantes, que perderam ≥4 kg do seu peso corporal (média de 8.67 ± 
4.28 kg) durante a fase I de intervenção, concluiu que uma constelação de metabolitos, incluindo 
os BCAA e compostos relacionados, eram preditores da sensibilidade insulínica, determinada pelo 
HOMA-IR, e independentemente do grau de peso perdido (SH Shah et al., 2012). Contudo, o 
modelo que incluía as características clínicas e os BCAA e os seus metabolitos, apenas explicava 
cerca de 11 % das alterações (Δ) no HOMA-IR.  
 Vários potenciais mecanismos podem estar associados com a correlação inversa entre a 
ingestão dos BCAA e o peso corporal; sendo que, a Leu pode aumentar o consumo de energia, e 
com a sua suplementação a estimular o aumento dos níveis de leptina no plasma (CJ Lynch et al., 
2006), e a interferir com a via do mTOR, outro importante regulador do balanço energético (H Mori 
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et al., 2009), o que pode contribuir para a manutenção do peso corporal (Y Zhang et al., 2007), e 
como observado em estudos em humanos (L-Q Qin et al., 2011). 
Curiosamente, uma dieta rica em proteínas reduziu o peso corporal e a ingestão de alimentos em 
animais “WT” e animais GPRC6A-KO, enquanto que uma dieta pobre em proteínas diminuiu o peso 
corporal em animais GPRC6A-KO (JS Kinsey-Jones et al., 2015), e com estes autores a concluírem 
que os GPRC6A (“G-protein coupled receptor family C group 6 member A”), activados, e.g., pela 
Lys, não estavam envolvidos no efeito anti-obesogénico das proteínas. 
Curiosamente, a Leu não apresentava capacidade para regular o apetite em modelos animais 
deficientes em SLC6A15 (Jana Drgonova et al., 2013) e, adicionalmente, a Lys um a.a. cetogénico, 
que pode apresentar propriedades supressoras do apetite similares às da Leu (Veldhorst MA et al., 
2009 citados por Jana Drgonova et al., 2013), não é eficientemente transportada pelo SLC6A15 (A 
Broer et al., 2006 citados por Jana Drgonova et al., 2013). 
 O presente estudo, permitiu demonstrar que a Val (% Prot.) é o BCAA responsável pela 
associação positiva com os marcadores de IR e da função das células β, mas apenas entre os 
indivíduos com excesso ponderal, e como observado pelas correlações fortes com o rácio entre os 
BCAA. Curiosamente, a correlação reportada entre os SNP no SLC6A15, um importante 
transportador para os BCAA, e o HOMA-IR foi observada em indivíduos do género masculino com 
excesso ponderal (Jana Drgonova et al., 2013). Por exemplo, o papel da SLC38A9, uma proteína 
lisossomal transmembranar, no transporte, e como sensor, da arginina, e com efeito sobre a 
ativação do mTORC1, foi recentemente reportada (S Wang et al., 2015), e com a expressão da 
SLC7A5, em fibroblastos, a correlacionar-se diretamente com a capacidade da Leu em induzir a 
ativação do mTORC1 nestas células (SC Schriever et al., 2013 citados por PM Taylor, 2014), o que 
realça a importância destes transportadores, na regulação dos mecanismos bioquímicos 
envolvendo os a.a. (PM Taylor, 2014). 
 Por um lado, a Val (% Prot.), mas principalmente o rácio (Val+Ileu)/Leu, apresentam 
associação positiva com a IL-6 e a leptina, sendo que ambas as vias de sinalização podem exercer 
regulação negativa sobre o IRS1/2 via, e.g., ativação da via do JAK/STAT (ver Capítulo 2), e com a 
leptina a influenciar a sensibilidade à insulina por mecanismos envolvendo o nervo vago e/ou 
sistema nervoso simpático, e que podem estar alterados nestes indivíduos, por ação direta/indireta 
da Val, como indicado pela associação positiva entre o rácio Val/(Ileu+Leu) e a HR (SM Harlan et al., 
2013), e ao contrário da Leu (% Prot.), que apresenta ainda uma correlação moderada a forte, e 
positiva, com o TNFa. Sendo que, o TNFa pode contribuir para um mecanismo de auto-regulação e 
de feed-back sobre a(s) via(s) de transdução de sinal da insulina, e para o incremento da 
sensibilidade insulínica (ver Capítulo 2 e Secções 6.2.3.3. e 6.2.1.3.).  
Por outro lado, o TNFR1 (ver Capítulo 2) pode estar associado e/ou usar outras vias de sinalização, 
como a JAK2, a c-Src, e a PI3K em vários tipos celulares, com influência sobre a ativação dos fatores 
de transcrição e a expressão génica nestas células; e com o TNFR1/c-Src a ativar o Akt, e o NF-κB 
pela ligação com o TNFa, enquanto que o TNFR1/Jak2 ativa as vias do p38 MAPK, do JNK, e do Akt, 
e o STAT3 pela ligação com o TNFa (R Pincheira et al., 2008). Em adição, em modelos animais sobre 
uma DIO, a inativação do gene il6ra nas células mieloides, mostrou efeitos deletérios na 
homeostasia da glucose, devido ao aumento da IR (Jan Mauer et al., 2014), e com estes autores a 
concluírem que a via de sinalização da IL-6, pode estar relacionada com a ativação alternativa dos 
macrófagos, e com a diminuição da inflamação. 
Em modelos animais alimentados com uma HFD, a ingestão de Leu estava associada com a 
preservação funcional e histo-morfológica dos ilhéus de Langerhans (E Binder et al., 2013).  
A Val é igualmente um a.a. gluconeogénico, o que pode favorecer o incremento dos níveis de 
glucose em circulação, apesar de neste grupo de indivíduos a correlação entre, e.g., o rácio 
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(Val+Ileu)/Leu e a glicemia não atingir a significância estatística (rs = 0.542, p = 0.056), o que pode 
estar relacionado com o reduzido número de indivíduos no grupo (n = 13) e com a ausência de 
poder estatístico.  
Estudos em modelos animais, alimentados com uma dieta normal ou uma HFD, mostraram que, 
após 8 semanas, os animais com uma HFD desenvolviam obesidade, fígado gordo, inflamação no 
AT, IR, pelo aumento da fosforilação do IRS1, assim como alteração nos intermediários do TCA, nos 
metabolitos dos a.a., da glucose, e do colesterol, e no perfil de AG no fígado, músculo, ou no soro 
(Y Macotela et al., 2011). Contudo, a ingestão de Leu reverteu muitas das anormalidades 
metabólicas induzidas pela HFD, melhorou a tolerância à glucose e as vias de sinalização da 
insulina, apesar de verificar-se um aumento na atividade da via do mTOR, e sem alterar a ingestão 
de alimentos ou o peso corporal, e diminuiu ainda a esteatose hepática e a inflamação no AT.  
Em adição, a IL-6 pode aumentar a secreção da insulina, pela capacidade em estimular a libertação 
de GLP-1 (ver Capítulo 1), o que resultou na melhoria do controlo glicémico (H Ellingsgaard et al., 
2015). Outros autores, não observaram melhoria no controlo glicémico em indivíduos jovens do 
género masculino e com t2DM, com um IMC de ≈35 ± 6.1 kg/m2, e HbA1c 7.0 ± 1.0 %, não tratados 
com insulina, após infusão com IL-6 (NM Harder-Lauridsen et al., 2014), e com estes autores a 
referirem que em resposta à infusão com IL-6, os seus níveis aumentam em circulação, assim como 
o dos neutrófilos, e da utilização do oxigénio pelo organismo, enquanto que a IL-6 aumenta ainda a 
fosforilação da STAT3 no músculo esquelético, mas com a expressão da SOCS3 a permanecer 
inalterada. Estes resultados estão, em parte, de acordo com um estudo em animais IL-6-/- (SL 
Buzelle et al., 2015), e com estes autores a observarem que a IL-6 pode ter um papel importante 
no aumento da ATGL, da PEPCK, da AMPK-p, e do PPARg (ver Capítulo 2), mediado pelos agonistas 
dos recetores beta 3 adrenérgicos, no AT. Por outro lado, a IL-6 pode ativar a AMPK no músculo 
esquelético, pelo aumento do rácio AMP/ATP (M Kelly et al., 2009) (ver Figura 6.14), o que pode 
contribuir para o aumento da sensibilidade insulínica. 
A via da STAT3 regula a homeostasia da glucose, pela capacidade em suprimir a expressão dos 
genes associados com a neoglucogénese hepática, e com a insulina e a IL-6 a potenciarem a 
estimulação desta via de sinalização (Inoue et al., 2006 citados por Marie Amitani, et al., 2013), e 
com a via de sinalização IL-6/STAT3 no fígado a contribuir para a ação da insulina no cérebro, e para 
a supressão da produção hepática de glucose. 
 Ao invés a Ileu mostrou a mais forte associação negativa com a sensibilidade insulínica, 
determinada pelo Matsuda ISI, encontrando-se, igualmente, fortemente associada com os níveis 
de mRNA dos genes envolvidos no catabolismo dos BCAA (A Stancáková et al., 2012). Estes autores 
associam os altos níveis de BCAA à IR, com a capacidade destes a.a. em interferir com as vias de 
sinalização da insulina, ou pela capacidade em inibir o transporte de glucose no músculo; 
enquanto que a IR pode contribuir para o aumento dos BCAA em circulação, devido ao aumento da 
proteólise no músculo esquelético. Contudo, a presença de IR no contexto da obesidade, parece 
ser um determinante importante para os níveis elevados de BCAA no plasma (NL Cavallaro et al., 
2016) (ver Figura 6.15). Ao contrário, estudos em animais, reportaram que a Ileu estimula a 
entrada, e a oxidação, da glucose no músculo, suprime a neoglucogénese hepática, o que pode 
contribuir para um eventual efeito hipoglicémico (M Doi et al., 2003), e com estes autores a 
especular que a via de sinalização da Ileu parece acelerar o catabolismo e a incorporação da 
glucose para a produção de energia. Adicionalmente, comparativamente com a administração oral 
de Ileu, a doses de 0.3g/kg de peso, em que ocorre redução dos níveis de glucose pós-prandiais 
(aos 30 e 60 min.), a Leu e a Val aumentam os níveis pós-prandiais de glucose, aos 30 e 120 min, 
respetivamente, e com estes autores a reportarem que o efeito da Ileu sobre o incremento da 
entrada da glucose nos músculos era mediado pelo PI3K, mas independente da insulina, e do 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

205 

 

mTOR.  
Outros autores referem que a contribuição dos BCAA para o desenvolvimento da IR é 
independente do peso corporal (CB Newgard et al., 2009), o que parece de acordo com a presente 
análise. Curiosamente, a análise metabolómica, revelou que os BCAA, e os seus metabolitos, 
encontravam-se mais associados com a IR do que a maior parte das espécies lipídicas (CB Newgard, 
2012).  
Estudo recente reportou uma correlação significativa entre a alteração metabólica associada aos 
níveis de BCAA em circulação com a sensibilidade insulínica e a intolerância à glucose (MA Lips et 
al., 2014); e com estes autores a observarem, nos indivíduos obesos, uma diminuição significativa 
nos níveis de BCAA após cirurgia gástrica de “bypass” (RYGB), mas não após a perda de peso 
corporal, com recurso a banda gástrica (GB) ou com a intervenção dietética muito baixa em 
calorias.  
 Por outro lado, a Val, e uma vez mais o rácio entre os BCAA, apresenta um perfil de 
associação mais deletério com os biomarcadores cardiometabólicos, o que pode contribuir para 
agravar o quadro de IR, inflamação, e hiperleptinemia, em função do aumento da ingestão da Val, 
comparativamente, e.g., com a Leu. Com o aumento do rácio (Val+Ileu)/Leu associado ao aumento 
dos níveis de TAG, das I- e das S-HDL, e à redução dos níveis das L-HDL e do rácio ApoA1/ApoB e, 
pelo menos em parte, ao contrário do que ocorre com o aumento da ingestão da Leu (Figura 6.14). 
Por outro lado, a Leu associou-se positivamente com as MID-LDL no grupo de indivíduos obesos, e 
com as MID-LDL a apresentarem uma correlação inversa com o HOMA-1 e 2-IR (Tabelas 6.30 e 
6.32).  
A correlação inversa observada entre os BCAA e os níveis de VLDL-c nos indivíduos 
normoponderais, e a Leu e a Lys no grupo com excesso ponderal pode contribuir igualmente para 
o aumento da sensibilidade insulínica (SH Choi e HN Ginsberg, 2011) (ver Capítulo 2). 
Curiosamente, estudo prévio, sugeriu que a expressão do TNFa no AT, que associava-se 
positivamente com a adiposidade, podia limitar a obesidade em alguns indivíduos, pela capacidade 
em aumentar a IR e diminuir a expressão/atividade da LPL (PA Kern et al., 1995). 
Em modelos animais, a suplementação com Leu durante 8 semanas, reduziu em ≈60 % a lesão 
aterosclerótica, concomitantemente com a diminuição do LDL-c e com o aumento do HDL-c, mas 
sem alterar o peso corporal (Y Zhao et al., 2016). A suplementação com a Leu aumentou ainda a 
expressão dos ABCG5/8, do SREBP1, da SCD1, e da PGC-1β (ver Capítulo 2), o que resultou na 
diminuição do colesterol e no aumento dos níveis de TAG no fígado; mas sem alterar os níveis 
séricos de IL-6, IL-10, IL-12, IFNg, e de TNFa, mas a diminuir os níveis de MCP-1. 
Por outro lado, a correlação negativa e significativa entre a Leu e as oxLDL pode estar relacionada, 
pelo menos em parte, com a estimulação do mTOR pela Leu, e associada com a proteção das EC (N 
Peng et al., 2014); e com estes autores a referirem que as oxLDL inibem o mTOR e induzem a 
autofagia em HUVEC, enquanto que em macrófagos THP-1 as oxLDL podem ativar o mTOR (M Yu et 
al., 2011 citados por N Peng et al., 2014), o que levou estes autores a sugerir que o efeito das 
oxLDL sobre a via do mTOR é dependente do tipo celular. 
Curiosamente, o rácio (Val+Ileu)/Leu correlaciona-se de forma positiva, e significativa, com a 
adipo-HMW, quando considera-se toda a amostra populacional, e em particular nos indivíduos 
normoponderais (p = 0.051) (Tabela 6.22). 
 Adicionalmente, nos indivíduos com excesso ponderal, parece existir uma sob-regulação 
dos PPAR, o que pode contribuir para a diminuição da oxidação dos AGL, da biogénese 
mitocondrial, ou dos níveis de adiponectina (ver Capítulos 1 e 2), e com os níveis de adipo total e, 
principalmente de HMW, a serem de facto mais baixos neste grupo de indivíduos, 
comparativamente com os grupos de indivíduos normoponderais e obesos (resultados não 
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mostrados), apesar de não se observarem diferenças significativas (p > 0.05) entre os 3 grupos. E 
com os PPAR, e em particular o PPARa, envolvidos na regulação dos genes relacionados com o 
metabolismo dos a.a. (S Gray et al., 2007). Por outro lado, como recentemente reportado, a 
adiponectina pode regular a PP2Cm (“mitochondrial phosphatase 2C“, uma BCKD fosfatase que 
aumenta a atividade da BCKD) e os níveis sistémicos de BCAA (K Lian et al., 2015) (Figura 6.15). 
O papel do mTOR na diferenciação dos adipócitos, um processo crítico na homeostasia metabólica 
e na regulação das vias de sinalização pelos nutrientes, foi observado em pré-adipócitos 3T3-L1 (JE 
Kim e J Chen, 2004). Estes autores referem ainda que, as vias PIP3/Akt/mTOR agem em conjunto 
para a ativação do PPARg, durante a adipogénese, contribuindo para a integração das vias de 
sinalização da insulina e para a disponibilidade dos nutrientes. Outro estudo, reportou o papel 
importante do S6K1, um alvo da via do mTOR, na fase inicial da diferenciação dos adipócitos (LS 
Carnevalli et al., 2010). Curiosamente, os adipócitos de animais S6K1-/-, sobre uma HFD, 
mostraram aumento no tamanho (hipertrofia), mas não no número (hiperplasia), sugerindo 
impedimento da adipogénese. Um dos aspetos chave do AT, é a sua capacidade para expandir 
(hipertrofia e hiperplasia), em função, e.g., do aumento do balanço energético positivo, e com os 
PPAR relacionados com a adipogénese (ver Capítulo 2). O eventual aumento dos AGL, pode 
contribuir para agravar o quadro pro-inflamatório, estando ambos associados com o aumento da 
IR. Por outro lado, a diminuição da oxidação dos AG, o aumento da lipólise, e dos AGL em 
circulação, pode contribuir para a sua deposição ectópica (ver Capítulo 2), e com a Val 
eventualmente envolvida na regulação do metabolismo lipídico, com eventual aumento da entrada 
de AGL e acumulação de lípidos, e.g., no tecido muscular (F Yoshizawa, 2012) (ver Figura 6.14). Ao 
invés a Ileu pode prevenir a acumulação de TAG nos tecidos e sobre-regular a expressão dos PPAR, 
como observado em modelos de animais obesos (J Nishimura et al., 2010 citados por Y Huang et 
al., 2011). Estudos anteriores, reportaram que o aumento da entrada da glucose no músculo, 
estimulada pela insulina, em indivíduos normoponderais com IR, era acompanhada pela 
diminuição da acumulação dos lípidos intramiocelulares (IMCL, do inglês) e, independentemente, 
dos níveis de TNFa, da adiponectina total, da CRP, das acilcarnitinas, e dos BCAA (KF Petersen et al., 
2012). E com estes autores a referirem que, o aumento dos IMCL associada à IR pode estar 
relacionada com a alteração no balanço entre o fluxo/entrada e a oxidação dos AGL no músculo, e 
a acumulação dos DAG/TAG, e que podia ser revertida com a perda modesta (≈4 kg) de peso 
corporal. 
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Figura 6.14. Hipótese mecanicista sobre o efeito dos BCAA na IR, associado ao aumento da 
adiposidade. O modelo proposto relaciona as alterações metabólicas, como o aumento dos AGL, 
associados à obesidade/IR, com a diminuição no catabolismo dos BCAA, modificações no balanço 
redox (e.g., NADH/NAD+), e no stress oxidativo, e que podem concorrer para a inflexibilidade 
metabólica e a disfunção mitocondrial (SH Adams, 2011; CB Newgard, 2012 e Y Macotela et al., 
2011). Ver texto para abreviaturas e explicação mais detalhada. 
 
 
 Os BCAA são oxidados no músculo esquelético e no AT para formar alanina e glutamina, e 
com a alanina, sintetizada a partir do piruvato e dos a.a. (principalmente os BCAA), a ser utilizada 
para a neoglucogénese, e com capacidade para estimular a secreção da glucagon; e com níveis 
baixos de glutamina no plasma, um a.a. neoglucogénico, associado com o aumento do risco de 
desenvolver diabetes, independentemente da obesidade e da IR (A Valerio et al., 2011 e A 
Stancáková et al., 2012). Por outro lado, a expressão das BCKDa/b (“branched-chain α-keto acid 
dehydrogenase a e b”), ou da BCAT2 (“branched chain amino-acid transaminase 2”), encontrava-se 
positivamente correlacionada com o Matsuda ISI e, de forma negativa, com os níveis de glucose (A 
Stancáková et al., 2012). Pelo que estes autores sugerem que a diminuição da degradação dos 
BCAA, está associada à IR, e ao aumento da (hiper)glicemia. Sendo que, os níveis de glutamina na 
“baseline” já se encontravam diminuídos em voluntários normoglicémicos, que desenvolveram 
intolerância à glucose durante o “follow-up”.  
Outros autores sugerem que o aumento percentual dos BCKA no plasma é muito superior ao dos 
BCAA, pelo que aqueles podem configurar um biomarcador mais sensível às alterações no 
metabolismo dos BCAA na obesidade (P She et al., 2013). Sendo que, como indicado por estes 
autores, a ingestão dos BCAA é um dos fatores que pode contribuir para modificar os níveis em 
circulação dos BCAA/BCKA, e que se encontra alterado em modelos animais obesos, em adição 
com a oxidação dos BCAA, ou a síntese/degradação das proteínas; contudo, apenas a ingestão de 
BCAA (elevada), a atividade da BCKD (baixa), e a degradação das proteínas (elevada), alterava-se no 
sentido de contribuir para o aumento dos BCAA e BCKA na obesidade. 
Um aumento nos níveis plasmáticos de insulina e Leu, em conjunto com a alteração das vias de 
sinalização a jusante do mTOR (S6K1 e da 4F-BP1) (ver Secção 6.2.3.3.) no AT, foi observada no 
período pós-prandial em modelos animais, e com os níveis plasmáticos de leptina, que aumentam 
de igual modo no período pós-prandial, a mostrarem redução significativa pela ação da rapamicina 
(CJ Lynch et al., 2006). A ingestão apenas de Leu, ou de uma refeição sem a presença de Leu/BCAA, 
também estimulavam o aumento da leptina no plasma, mas com menor magnitude, 
comparativamente com a observada pela ingestão da refeição com Leu, o que levou estes autores 
a concluir que a Leu era o a.a. responsável pelo aumento da leptina no período pós-prandial.  
 Os BCAA, e principalmente a Leu, são fatores chave envolvidos na translocação lisossomal 
do mTORC1, e que, em conjunto com o incremento da via de sinalização da insulina/IGF-1, ou da 
ingestão de energia e/ou de uma “WD”, contribuem para o aumento da fosforilação do mTORC1, e 
para a sua máxima ativação (MJ Groenewoud e FJT Zwartkruis, 2013 e T Suzuki e K Inoki, 2011). 
Contudo, a estimulação do IR/IRS1-2 e das vias de sinalização associadas, pode contribuir para a 
ativação de um controlo de “feed-back” negativo sobre o IR/IRS1-2, e eventualmente contribuir 
para a IR (F Tremblay e A Marette, 2001). Por exemplo, a ativação da via mTORC1/S6K1 pode 
favorecer a degradação do IRS1/2, o que contribui para um estado de IR. Contudo, vários fatores 
nutricionais, relacionados com o aumento da ingestão de energia e/ou com um padrão de WD 
(“Western diet”) podem ativar as vias PIP3/Akt e mTORC1/S6k1 e, pelo menos em parte, de forma 
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independente, da funcionalidade do IR/IRS. Por exemplo, o TNFa via TNFR1, ou a leptina via JNK, 
podem fosforilar e inativar o IRS1, enquanto que os PUFA, e em particular os PUFA n-6/LA (ver 
Secção 6.2.3.3.), podem ativar a via do PIP3/Akt, a jusante do IR/IRS, e o mesmo ocorre com os 
BCAA e a glucose, que podem ativar as vias de sinalização associadas ao mTORC1, a jusante da via 
PIP3/Akt.  
Foi previamente reportado em adipócitos que, apesar da via mTORC1/S6K1 poder exercer “feed-
back” negativo sobre o IRS1, e inibir a via do PI3K, estimulada pela insulina, a inibição crónica da 
via mTORC1/S6K1 induzia ao desacoplamento da via IRS1/PI3K, e do transporte de glucose mediado 
pela insulina, devido ao impedimento da ativação do Akt2, e à diminuição da expressão dos GLUT4 
(A Veilleux et al., 2010). 
Contudo, a ativação do mTOR pelos BCAA pode contribuir para o aumento da biogénese 
mitocondrial, em parte pelo aumento da formação de óxido nítrico (A Valerio et al., 2011).  
Por um lado, o TNFa e a leptina podem ativar, e.g., o AMPK, e com as Sestrinas a poderem 
desempenhar igualmente um papel importante na regulação do AMPK/mTOR (ver Figura 6.14), e 
contribuir, desta forma, para o aumento da sensibilidade insulínica (E Bach et al., 2013; R Tao et al., 
2015 e C-C Chen et al., 2010). A ativação do FoxO, aumenta a expressão da Sestrina3 (Sesn3), que 
inibe o mTORC1 e aumenta a atividade da AMPK e do Akt (C-C Chen et al., 2010). Curiosamente, a 
p53 pode estar igualmente envolvida na sob-regulação do mTORC1, pelo aumento das Sesn1/2, e 
com aumento do TSC2 e do AMPK (AV Budanov e M Karin, 2008 citados por C-C Chen et al., 2010).  
Por outro lado, a via mTORC1/S6K1 pode estimular o SREBP1/2, um regulador chave dos genes 
relacionados com o metabolismo energético, dos lípidos, ou dos esteróis, ou ainda com o 
metabolismo das lipoproteínas, associado, e.g., à expressão da PCSK9 e da EL (ver Secção 6.2.3.3.). 
Em adição, os a.a. podem aumentar a atividade do mTORC2, via PI3K/Akt (I Tato et al., 2011), o que 
pode contribuir para o aumento da AMPK-p, e com estes autores a referir que os a.a. podem 
activar selectivamente o mTORC1 ou mTORC2, em função do estado nutricional. 
Curiosamente, a deleção da PTEN (ver Secção 6.2.3.3.), em modelos animais t2DM, e o aumento 
da via insulina/PI3K, pode exercer efeitos positivos sobre a função e a massa das células β (L Wang 
et al., 2010 citados por M Amitani et al., 2013). Adicionalmente, o PINK1 (“PTEN-induced putative 
kinase 1”) parece ter, igualmente, um papel importante na funcionalidade das células β (E Deas et 
al., 2014). 
Em estudos em humanos, valores de Leu ≥ 2.2 g/dia são suficientes para ativar o mTORC1, de 
forma a estimular, e.g., o anabolismo no músculo (DK Layman et al., 2015). 
Adicionalmente, a insulina e o mTOR, estão envolvidos na regulação de enzimas-chave associadas 
ao metabolismo dos BCAA, como muito recentemente observado no coração de animais (H Zhen 
et al., 2016). O fígado, apesar de usar os BCAA, e.g., para a neoglucogenese, não contém a enzima, 
BCAT, que catalisa a 1st etapa do metabolismo dos BCAA, o que pressupõe que os BCAA da dieta 
podem atingir a circulação sem a interferência do metabolismo hepático (RA Harris et al., 2004). 
Por um lado, como recentemente observado em adipócitos 3T3-L1, o aumento dos marcadores de 
inflamação (e.g., o TNFa) e do “stress” do ER, podem atenuar a lipogénese no VAT, pela capacidade 
em sob-regular as vias metabólicas relacionadas com os BCAA/TCA, o que parece suportar o 
modelo pelo qual a acumulação dos BCAA no soro de indivíduos obesos/IR, está associada à 
inflamação no AT (JS Burrill et al., 2015), e com a hiperinsulinemia-associada à obesidade como 
indutora da inflamação no AT, como observado em modelos de animais obesos, o que levou à 
diminuição da sensibilidade insulínica, e à supressão da DNL, estimulada pela insulina, nos 
adipócitos (DJ Pedersen et al., 2015). Por outro lado, alguns estudos reportam que os níveis de 
BCAA em circulação correlacionam-se pouco com a quantidade ingerida (BD Piccolo et al., 2015). 
Por exemplo, os níveis de Leu no plasma aumentam rapidamente, com um pico aos ≈30 min, após 
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a ingestão; e com os níveis de Ileu e de Val no plasma a apresentarem um comportamento similar, 
com um pico aos 30-40 min, mas com valores mais elevados comparativamente com a Leu, e a 
diminuírem após a ingestão. Mas com a ingestão da Ileu e da Val a não influenciar os níveis dos 
outros a.a., sugerindo para a Leu um papel de regulador dos níveis dos outros a.a. no plasma 
(Takuya Matsumoto et al., 2014). Por um lado, em um pequeno grupo de indivíduos não 
diabéticos, a ingestão de Ileu contribui para o aumento muito significativo (24x) dos seus níveis em 
circulação, e para a diminuição dos níveis de glucose, mas sem afetar a insulinemia (FQ Nuttall et 
al., 2008). Contudo, estes autores referem ainda, que a co-ingestão de Ileu + glucose induz um 
efeito menos prenunciado no aumento da Ileu em circulação (na ordem dos 45 %), e com a 
insulinemia a aumentar. Por outro lado, os BCAA (e os AAA) podem apresentar alterações agudas 
nos seus níveis em circulação, por ação da terapêutica farmacológica, como observado para o uso 
de metformina, mas dependente do grau de IR e da intervenção (GA Walford et al., 2013). Em 
animais obesos, os níveis de BCAA e de BCKA (“branched-chain keto-acid”) estavam aumentados 
≈55 % e 100 %, respetivamente, e com o aumento da ingestão (23 %), o “turnover” e a proteólise 
da Leu (35 %), ou a diminuição da atividade da BCKD (“branched-chain keto-acid dehydrogenase 
complex”) (≈55 %) a contribuirem para esse incremento, mas com a oxidação dos BCAA a 
aumentar, o que correspondia a um aumento dos BCKD no fígado (P She et al., 2013). Em 
indivíduos do género feminino (com IMC entre 20-41 kg/m2), os níveis de BCAA encontravam-se 
significativamente elevados em circulação nas mulheres obesas, comparativamente com as 
mulheres normoponderais e com excesso ponderal (MM Boulet et al., 2015). Por PCA (“Principal 
component analysis”, do inglês) os fatores associados aos a.a. encontravam-se positivamente 
associados ao IMC, à massa gorda, à área do VAT e do SAT, e ao tamanho dos adipócitos 
subcutâneos, e ainda com a IR (determinada pelo HOMA-IR); e com os níveis de glutamato como o 
mais forte preditor independente da área do VAT. Estes autores reportam ainda a diminuição da 
expressão das enzimas associadas ao catabolismo dos BCAA nas mulheres obesas, 
comparativamente com as normoponderais e com excesso ponderal. Contudo, estudo recente, “in 
vitro”, indicou que a inibição do catabolismo dos BCAA compromete a adipogénese, sugerindo que 
estes a.a. desempenham um papel importante na diferenciação dos adipócitos (CR Green et al., 
2016).  
 O efeito dos BCAA no metabolismo dos nutrientes, e nas vias de sinalização da insulina, 
pode ocorrer em vários órgãos/tecidos, como o fígado, o pâncreas, o AT, o tecido muscular, os rins, 
ou no cérebro, e por mecanismos dependentes e independentes da ativação do mTORC1. Contudo, 
vários estudos apontam para um perfil distinto entre os BCAA, e com a Leu, como o principal 
regulador da translocação lisossomal e ativação do mTORC1, com influência significativa sobre o 
metabolismo da insulina/glucose e dos lípidos/proteínas, enquanto que a Ileu, apesar de exercer 
menos efeito sobre a ativação do mTORC1, parece influenciar de forma significativa o metabolismo 
da glucose e dos lípidos. Já a Val, parece não ativar o mTORC1, mas apresenta um efeito 
significativo sobre o metabolismo dos lípidos, principalmente sobre os TAG, no AT e no tecido 
muscular (F Yoshizawa, 2012 e CJ Lynch et al., 2000). 
Por um lado, o aumento da produção de citocinas pro-inflamatórias e de óxido nítrico foi 
observado, em macrófagos deficientes em TSC1 (“tuberous sclerosis complex 1”), como resultado 
do aumento do mTORC1 e da JNK1/2, e após estimulação por ligando(s) dos TLR (H Pan et al., 
2012). Por outro lado, o mTORC2 pode promover a polarização Th2 (K Lee et al., 2010). 
Adicionalmente, os BCAA e/ou os produtos do seu metabolismo, como as acilcarnitinas, podem 
estar direta e/ou indiretamente envolvidos na polarização/diferenciação das células do SI, e.g., 
induzindo a polarização M1 nos macrófagos, e na modulação dos biomarcadores de inflamação 
(CB Newgard et al., 2009; BP Sampey et al., 2012 e KM Huffman et al., 2009 citados por P She et 
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al., 2013). De facto, um aspeto central na inter-relação entre as células do SI, a resposta imuno-
inflamatória, e o AT, está relacionado com a capacidade para lidar com os níveis de AGL, e com a 
hiperleptinemia; o que está diretamente associado à hiperplasia e hipertrofia/adipogénese, e com 
as diferentes etapas relacionadas com a obesidade. Fatores externos, como os BCAA, ou os HUFA 
n-3, podem alterar a polarização/diferenciação das células do SI, com efeitos sobre o metabolismo 
do AT (ver Capítulos 2 e 3).  
Em modelos animais obesos, o metabolito derivado da Ile, isobutirilcarnitina, encontrava-se 
significativamente elevado (P She et al., 2013), e com os estudos em humanos a reportarem um 
aumento da isobutirilcarnitina e da propionilcarnitina no plasma de indivíduos obesos com IR, e 
uma diminuição da propionilcarnitina em mulheres obesas com t2DM, comparativamente com o 
grupo de mulheres obesas sem t2DM (CB Newgard et al., 2009 e SH Adams et al., 2009 citados por 
P She et al., 2013).  
Adicionalmente, a Ileu e a Val podem ser convertidos em intermediários do TCA, tais como a 
succinil-CoA, enquanto que a Leu e a Lys podem fornecer (átomos de) carbono(s) para formar 
aceto-acetil-CoA e acetil-CoA (A Valerio et al., 2011). 
Alterações nos níveis de malonil-CoA, um potente inibidor da oxidação dos AG, podem contribuir, 
associadas e.g., à sobrenutrição, para a inflexibilidade metabólica e a disfunção mitocondrial, e 
para a acumulação de espécies lipídicas bioativas, e contribuir para a IR (CB Newgard, 2012) (ver 
Figura 6.14). 
Por outro lado, estudos em animais, mostram que a HFD pode interferir com a formação dos 
intermediários do TCA, e que este efeito pode ser revertido pela adição da Leu. Em adição, os 
níveis de NAD+, que se encontram reduzidos com a HFD, são igualmente revertidas pela adição da 
Leu (Y Macotela et al., 2011). 
Durante o metabolismo dos BCAA, vários ésteres de acilo-CoA são formados, e com a carnitina, a 
ajudar a manter o rácio acilo-CoA/CoA, ao formar ésteres de acilcarnitina (P She et al., 2013). 
Outros autores referem que a diminuição do fluxo anaplerótico de carbonos para o TCA, por 
exemplo, relacionada com a redução do catabolismo dos BCAA, por diminuição da atividade da 
BCKD mitocondrial, pode contribuir para a disfunção mitocondrial e para o aumento dos BCAA em 
circulação (ver Figuras 6.14 e 6.15), associada ao estado de IR e de t2DM, o que leva à redução da 
capacidade do TCA em aceitar acetil-CoA e diminuição da capacidade das mitocôndrias em utilizar 
de forma eficiente os AG (SH Adams et al., 2009 citados por P She et al., 2013; SH Adams, 2011 e 
BD Piccolo et al., 2015). O que é corroborado por outros autores em relação ao catabolismo 
incompleto da Val e da Ileu (CJ Lynch e SH Adams, 2014).  
Os BCAA são igualmente utilizados para a formação de esteróis e de corpos cetónicos (A Baquet et 
al., 1991), e com a acetil-CoA e a succinil-CoA, como produtos finais do metabolismo dos BCAA, 
utilizados no TCA para gerar NADH2. Contudo, um aumento excessivo de BCAA livres ou dos seus 
produtos do catabolismo, pode conduzir ao incremento da citotoxicidade.  
Pelo que, a manutenção da homeostasia dos BCAA é fundamental para a normal fisiologia, 
incluindo a do músculo cardíaco. Por um lado, a primeira etapa do catabolismo dos BCAA ocorre 
no cérebro, no músculo, no AT, e em muitos outros tecidos extra-hepáticos, e converte os BCAA em 
BCKA (H Sun et al., 2011). Sendo que, esta conversão pode ser afetada pela concentração do 
glutamato e pela atividade da glutamato desidrogenase.  
O catabolismo dos BCAA parece ser igualmente essencial para a normal fisiológia cardíaca, e para a 
viabilidade celular, e com a regulação da PP2cm (“mitochondrial-targeted 2C-type ser/thr protein 
phosphatase”), uma BCKD fosfatase, envolvida no catabolismo dos BCAA, como um importante 
factor da fisio(pato)logia cardíaca. O gene da PP2CM foi associado à suscetibilidade para a t2DM, e 
com o controlo glicémico e as variações no peso corporal (J Taneera et al., 2012 e M Xu et al., 2013 
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citados por CJ Lynch e SH Adams, 2014). A importância da PP2cm está bem patente em modelos 
animais PP2cm−/− que apresentam alterações relacionadas com a obesidade, a IR, e a t2DM, como 
sejam o aumento da lipotoxicidade e da peroxidação lipídica, o aumento do “stress” oxidativo, 
aumento da apoptose e a ativação das cinases associadas ao stress (JNK e p38) (para artigo de 
revisão ver CJ Lynch e SH Adams, 2014). Por um lado, a ativação do mTOR induz modificações 
metabólicas significativas, ao alterar a sensibilidade insulínica e as vias de sinalização da insulina. 
Por outro lado, os BCAA/BCKA podem inibir o transporte e a utilização dos AG e do piruvato (Y 
Huang et al., 2011). Estes autores referem ainda que o impedimento do catabolismo dos BCAA, no 
coração, e o aumento local destes a.a. pode induzir à hipertrofia cardíaca crónica. Curiosamente, 
estudos “in vitro” e “in vivo”, mostraram, muito recentemente, que a rapamicina pode atenuar a 
hipertrofia cardíaca, ao favorecer o aumento da autofagia (J Gu et al., 2016).  
Modelos animais deficientes no IRS1/2 exibiam insuficiência cardíaca (“heart failure”) e um 
aumento acentuado da expressão do gene da isoforma β da cadeia pesada da miosina (β-MHC), 
enquanto que a deleção do gene Foxo1, especificamente no coração, prevenia a insuficiência 
cardíaca e resultava na diminuição da β-MHC (Y Qi et al., 2015).  
 Curiosamente, no presente estudo principalmente a Lys mostrou uma correlação positiva 
com o RPP, um marcador do consumo/necessidade de O2 pelo miocárdio (ver Secção 6.2.5.2.), 
quando se considerou toda a amostra populacional, e no grupo normoponderal, e a mostrar uma 
tendência de associação positiva no grupo de indivíduos obesos. Após estratificar para os pontos 
de corte do IMC, a Ileu (% Prot.) mostrou uma correlação positiva, e significativa, com o RPP no 
grupo de indivíduos normoponderais. 
Estudo recente, em mais de 1900 indivíduos, reportou que dois fatores gerados por análise de 
PCA, e relacionados com os BCAA e os seus produtos de catabolismo, encontravam-se associados 
com a CAD, e independentemente da IR e da t2DM (S Bhattacharya et al., 2014). Em 472 
indivíduos Chineses, com idades entre os 42 e os 97 anos, os níveis séricos de BCAA e AAA (a.a. 
aromáticos) encontravam-se positivamente associados com os fatores de risco tradicionais de CAD, 
como o IMC, o WC, a tensão arterial, os níveis de glucose em jejum, os TAG, a ApoB, as ApoCII/III, a 
hsCRP, e o cIMT (“Carotid Intima-Media Thickness”, um “surrogate marker” da rigidez das artérias), 
e negativamente com o HDL-c e a ApoA1, e, em geral, ao contrário dos resultados observados na 
presente análise para a ingestão dos BCAA plus Lys. Em indivíduos com diferentes graus de 
adiposidade, os BCAA e os seus metabolitos, como as acilcarnitinas, mostraram ser bons 
biomarcadores cardiometabólicos, e de forma independente das categorias do IMC (BC Batch et 
al., 2013). 
Em adição, os cardiomiócitos e os fibroblastos cardíacos expressam recetores AT-1 de elevada 
afinidade (JR Sowers et al., 2011), e com o aumento da AngII, usualmente observado na obesidade, 
a poder potenciar a via do mTORC1/S6K1, contribuindo para a diminuição do Akt e da síntese de 
óxido nítrico, nas células endoteliais (L Pulakat et al., 2011). Contudo, em modelos animais, a 
infusão de AngII conduziu a uma rápida diminuição do NPY e da ingestão de alimentos, mas sem 
alterar os níveis de leptina, de adiponectina, ou de GLP-1, por mecanismos envolvendo a inibição 
da fosforilação do AMPK (envolvida na expressão do NPY), e mediada pela via dos recetores AT-1 (T 
Yoshida et al., 2012). Estudo recente, reporta que a interação entre a AngII e a leptina, está 
relacionada com o efeito desta na redução do peso corporal, independentemente da ingestão de 
alimentos e da atividade física, e associada ao aumento da termogénese no BAT, mediada pelos 
recetores AT-1 (CN Young et al., 2015). Outro estudo, muito recente, com o objetivo de investigar a 
assinatura metabólica da obesidade e das comorbilidades cardiometabólicas associadas, reportou 
que o IMC estava positivamente associado com os BCAA e os AAA, em adição com o TCA ou o ciclo 
da ureia, e com a Ileu associada à alteração longitudinal nos níveis de glucose em jejum, e ainda 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

212 

 

com a IR no grupo de indivíduos normoponderais (JE Ho et al., 2016). Por outro lado, em cerca de 
1900 mulheres saudáveis com idades entre os 18 e os 75 anos, por análise multivariada, a ingestão 
elevada de proteínas totais, e de 7 potenciais a.a. cardioprotetores, encontrava-se associada com 
valores reduzidos de SBP e com a diminuição da rigidez das artérias, determinada por PWV (“pulse 
wave velocity”) (A Jennings et al., 2015).  
Em modelos animais, a suplementação com os BCAA mostrou uma sobre-regulação da PGC-1α e 
da expressão da SIRT1, o que, por sua vez, correlacionava-se com o aumento da biogénese 
mitocondrial no músculo cardíaco e esquelético, mas não no AT e no fígado (A Valerio et al., 2011 e 
G D’Antona et al., 2010). Em adição, a Sirt1 parece ser um importante regulador da lipólise no AT, 
pela capacidade de influenciar a expressão da ATGL (“adipose triglyceride lípase”), via FoxO1 (P 
Chakrabarti et al., 2011).  
 Sendo que, os membros da família dos fatores de transcrição Krüppel, como o KF15, podem 
modular os diferentes efeitos dos BCAA em diferentes situações fisio(pato)lógicas (S Gray et al., 
2007; T Mori et al., 2005; Y Lu et al., 2013; DA Prosdocimo et al., 2014 e SM Haldar et al., 2010). 
O KLF15 é expresso em vários tecidos, incluindo o fígado, o WAT, o BAT, o rim, o coração, e o 
músculo esquelético, mas principalmente no fígado e no rim, e pode estar envolvido na expressão 
dos genes relacionados com o metabolismo da glucose, e na adipogénese, como o PPARg e os 
GLUT4 (S Gray et al., 2007 e T Mori et al., 2005). Como reportado por estes autores, os níveis de 
AGL e de acetoacetato encontravam-se significativamente aumentados em animais KLF15−/−, 
comparativamente com os animais “WT”, mas não se verificaram diferenças significativas nos 
níveis de insulina, em jejum e pós-prandial, e no peso dos animais, em ambos os géneros. Por um 
lado, nos animais KLF15−/− observou-se um aumento dos níveis de a.a. no soro, incluindo os 
BCAA. Por outro lado, estes animais exibiam hipoglicemia em jejum, o que poderia ser explicado 
pelo aumento da sensibilidade insulínica, o que levou estes autores a concluir que o KLF15 é um 
importante regulador do catabolismo dos a.a. Em adição, o KLF15 encontrava-se sobre-regulado 
durante a diferenciação dos adipócitos, como observado em células 3T3-L1, e com a inibição do 
KLF15 a concorrer para a sob-regulação do PPARg, e a bloquear a diferenciação dos adipócitos (T 
Mori et al., 2005). 
Os níveis de KLF15 encontravam-se significativamente diminuídos em tecidos ateroscleróticos 
humanos e, em modelos animais, a deficiência de KLF15 encontrava-se associada com a 
inflamação, por via da atividade do NF-κB (Y Lu et al., 2013). Estudo recente, em amostras de 
corações humanos, mostrou que o KLF15 encontrava-se reduzido na insuficiência cardíaca, e com 
este fator de transcrição a apresentar-se como um regulador importante do fluxo e metabolismo 
dos lípidos no miocárdio (DA Prosdocimo et al., 2014). Em modelos animais, a deficiência do KLF15 
induziu insuficiência cardíaca e a formação de aneurisma da aorta, por mecanismos comuns, e 
dependentes da p53 e da p300 (SM Haldar et al., 2010).  
A obesidade e a IR, têm a capacidade de alterar a homeostasia circadiana, e com o KLF15 – um 
importante regulador do metabolismo da glucose e dos a.a., expresso de forma diferenciada nos 
músculos e na fração lipídica dos indivíduos com excesso ponderal e IR, a mostrar capacidade de 
regular, o balanço homeostático circadiano do azoto, o que pode estar relacionado com a alteração 
do metabolismo dos BCAA na obesidade/IR (CJ Lynch e SH Adams, 2014) (Figura 6.15).  
Curiosamente, o TNFa pode estar envolvido no aumento da entrada da arginina, um a.a. 
fundamental para a produção de óxido nítrico, e.g., nas EC, mediado pela via do NF-κB (R Visigalli 
et al., 2004).  
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Figura 6.15. Representação esquemática da alteração do metabolismo dos BCAA na obesidade e na 
IR. Ra, ”rate of appearance”; Rd, ”rate of disappearance”; KLF15, Krueppel-like factor 15; 
(Adaptado de CJ Lynch e SH Adams, 2014).  
 
 
 Finalmente, a ingestão dos BCAA, em % E e % Prot., na ordem dos 3.11 ± 0.56 e 16.93 ± 
0.89, respetivamente, comparativamente com os valores de 2.6 ± 0.6 % E (entre 2.1 e 2.8 % E) 
reportados no estudo INTERMAP, mas com estes autores a referirem que o aumento da ingestão 
dos BCAA, na ordem dos 20 g/d, comparativamente com os cerca de 18 g/d da presente análise, a 
não apresentar efeitos negativos para a saúde, e em particular para o sistema renal (L-Q Qin et al., 
2011) (ver Capítulo 3).  
 
 
LIMITAÇÕES: 
O presente trabalho apresenta várias limitações, desde logo a sua natureza observacional, e um 
reduzido tamanho de amostra após estratificar para os grupos de IMC. Por um lado, apenas são 
utilizados e apresentados modelos de correlação simples, sem ajuste para outras (co)variáveis de 
interesse, o que pode contribuir para eventuais interpretações, por exemplo, de ordem 
mecanicista, erróneas. Por outro lado, a amostra populacional é constituída por indivíduos 
brancos, Caucasianos, com uma média de idades próxima dos 49 anos (19 e os 80 anos), o que 

 

Obesidade

Desenvolvimento da IR

     BCAA Ra

AGL, níveis

AGL, oxidação

   Metabolismo 
dos BCAA 

no AT

   Metabolismo 
circadiano

no AT (KLF15)

   BCAA Rd

 BCAA 
no plasma 

Efeito inibitório dos AGL

ROS e 
aldeídos reactivos

Impedimento no metabolismo dos BCAA

Acumulação de metabolitos tóxicos dos BCAA

Ativação das cinases (e.g., JNK/p38)

IR e disfunção das células β

T2DM e outras comorbilidades associadas à obesidade



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

214 

 

limita a sua extrapolação no contexto de outras raças/etnias, ou faixas etárias, e.g., 
crianças/adolescentes. Adicionalmente, efeitos específicos do género podem alterar/influenciar as 
associações entre os BCAA e, e.g., os marcadores de IR, contudo, este efeito pode ser atenuado, 
pelo facto de que a proporção entre homens e mulheres se manter entre os grupos de IMC. Em 
adição, apesar da utilização do IMC apresentar várias limitações importantes, fornece uma medida 
geral da adiposidade, utilizada e aplicada globalmente, o que, por sua vez, pode favorecer a 
qualidade da intervenção, e de uma forma mais eficaz (JE Ho et al., 2016).  
 A presente análise tem vários pontes fortes; desde logo, 1) a relativamente bem definida 
amostra populacional, com um vasto conjunto de parâmetros clínicos, bioquímicos, e nutricionais, 
o que permitiu uma interpretação dos resultados, e aproximação mecanicista, mais detalhada; 2) 
em geral as principais variáveis em análise não apresentam diferenças significativas, incluindo as 
relacionados com os BCAA (p > 0.05), entre os diferentes grupos de IMC; 3) a utilização dos BCAA 
em função da percentagem da ingestão de energia e proteínas totais, permitiu, por um lado, 
ajustar os valores de BCAA em função do VCT, que apresentava diferenças entre os grupos de IMC 
e, por outro lado, fornece uma informação complementar entre os dois parâmetros; 4) a 
proporção de indivíduos t2DM/intolerantes à glucose, mantém-se após estratificar a amostra pelos 
pontes de corte do IMC; e 5) os resultados parecem, em geral, de acordo com os estudos 
disponíveis na literatura, em modelos animais e estudos em humanos, e estão, na sua maioria, 
suportados pelos estudos “in vitro”, o que permite aferir da qualidade da aproximação 
mecanicista. Finalmente, a presente análise pode ser utilizada no delineamento experimental de 
estudos futuros, acerca da relação entre a ingestão dos diferentes BCAA e as comorbilidades 
associadas à obesidade, como a Met Sind, a t2DM, e as CVD.  
 
Conclusões: 
O presente trabalho realçou a importância dos BCAA no contexto do aumento da adiposidade, 
determinada pelo IMC, sobre os biomarcadores cardiometabólicos, de IR e de função das células β, 
e da inflamação. A ingestão dos BCAA, da Leu, da Val e da Ileu, parece influenciar de forma 
favorável os vários “outcomes” clínicos e os vários biomarcadores no grupo de indivíduos 
normoponderais, apesar da associação positiva da Ileu com o RPP neste grupo; e com a Val, mas 
não a Leu e a Ileu, a mostrar uma correlação moderada-a-forte com os marcadores de 
sensibilidade insulínica/função das células β, nos indivíduos com excesso ponderal, enquanto que 
nos indivíduos obesos, a Leu associou-se com um melhor perfil cardiometabólico, e mostrou uma 
tendência de associação negativa com a IR, sendo que os eventuais benefícios do aumento da 
ingestão de Leu parecem ser independentes da adiposidade, determinada pelo IMC.  
O que está de acordo, pelo menos em parte, com os resultados de Lackey et al., que reportaram 
que a obesidade per si é menos importante do que os fatores metabólicos, inflamatórios, ou 
endócrinos, e que estão envolvidos na regulação dos genes relacionados com o metabolismo dos 
BCAA, e.g., as enzimas, no WAT e, em particular, no WAT visceral (DE Lackey et al., 2013).  
Fatores metabólicos e epigenéticos/genéticos, associados com a adiposidade geral/local, podem 
explicar e sustentar as correlações observadas e as interpretações mecanicistas sugeridas, apesar 
da elevada inter-relação (“overlapping”) entre os vários marcadores estudados.  
Contudo, estudos prévios realçaram a importância dos fatores genéticos no contexto do aumento 
da adiposidade, e/ou associados e com um pior perfil, e.g., cardiometabólico, observado nos 
sujeitos com excesso ponderal, comparativamente com os indivíduos normoponderais e obesos; 
ou ainda no contexto da intervenção dietética, em que o grau de adiposidade e a presença de IR, 
determinavam a qualidade da resposta à intervenção, e em particular à dieta STEP II (rica em H. C.) 
(ver Capítulos 2 e 3). Estudo recente, reportou que o excesso ponderal era o maior fator de risco 
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para a aterosclerose, de entre os fatores de risco tradicionais para as CVD, em indivíduos com 
Lupus sistémico eritematoso (K Sacre et al., 2015), usualmente caracterizados por um quadro pró-
inflamatório. O que, por seu lado, pode relacionar a ingestão da Val (% Prot.) com mecanismos 
envolvidos na regulação genética/epigenética, e com efeito particular neste grupo de indivíduos. 
Contudo, o efeito dos BCAA, parece estar dependente da sua proporção no total das proteínas e de 
energia ingeridas, sendo que, os padrões de correlação observados, podem configurar uma 
complementaridade importante de informação, acerca do efeito destes a.a. essenciais. Por outro 
lado, entre os diferentes grupos de IMC, os níveis de ingestão das proteínas mantiveram-se 
constantes, enquanto que diferenças significativas foram observadas na ingestão de energia total.  
Adicionalmente, como referido na Secção 6.2.1.5., os níveis de Lp(a) correlacionam-se, de forma 
significativa, com as I-HDL, apenas nos indivíduos com excesso ponderal, sendo sugerido o 
envolvimento das PpC no conjunto das associações/correlações observadas (P Bispo et al. 2013, 
Abst), sendo que outros fatores, associados à regulação dos fatores de transcrição, incluindo os 
microRNA, podem estar envolvidos.  
 Em conjunto, estes resultados parecem denotar uma complementaridade nos efeitos 
metabólicos dos BCAA, e relacionados, e.g., com a homeostasia da energia e do peso corporal 
(como a leptina, a insulina, a adipo-HMW, a IL-6, ou o TNFa), e com os marcadores 
cardiometabólicos (como as subfrações moleculares das LDL e HDL, o VLDL-c, o HDL-c, as oxLDL, ou 
os TAG). Mas com a Leu associada com um melhor perfil metabólico, comparativamente com os 
outros BCAA. 
Apesar da presente análise ter como objetivo principal analisar as eventuais associações, entre a 
ingestão dos BCAA, e os vários marcadores de sensibilidade insulínica, de função das células β, e 
cardiometabólicos, no contexto do aumento da obesidade, pode igualmente contribuir para um 
melhor entendimento acerca da inter-relação entre os diferentes parâmetros clínicos e 
bioquímicos, no sentido de definir uma assinatura biológica específica, que permita uma melhor e 
mais informada intervenção nutricional e/ou farmacológica. De facto, a associação entre a Val (% 
Prot.), e um pior perfil cardiometabólico, inflamatório, e de IR, entre os indivíduos com excesso 
ponderal, realça a eventual necessidade de uma intervenção nutricional (/farmacológica), precoce 
neste grupo de indivíduos e, eventualmente nos indivíduos normoponderais com valores de ponto 
de corte de IMC próximos de 25 kg/m2, e com outros fatores de risco cardiometabólicos.  
 
  

6.2.1.5. Lipoproteína(a) um conhecido fator de risco cardiovascular com novas ligações¿ 
Importância da obesidade 

 A lipoproteína(a), Lp(a), compartilha muitas propriedades com as LDL, mas contém uma 
glicoproteína, apoproteína(a) [apo(a)], que se liga covalentemente com a ApoB-LDL por uma ponte 
dissulfeto de forma estequiométrica. Em geral, níveis elevados de Lp(a) aumentam o risco de CVD 
e, principalmente, quando associados com as pequenas isoformas de apo(a) (E Anuurad et al., 
2010). Outros estudos sugerem que esta relação é linear, sem um “threshold”, e que a Lp(a) é um 
fator de risco para as CVD mesmo após ajuste para os fatores de risco tradicionais, como a idade, o 
género, o IMC, a diabetes, o LDL-c, os TAG, ou o HDL-c (BG Nordestgaard et al., 2010). Por outro 
lado, a presença simultânea de outros fatores de risco das CVD parece aumentar o risco associado 
à Lp(a) (R Siekmeier et al., 2008). Em adição, os níveis de Lp(a) podem aumentar em presença de 
doenças renais e, diminuir em casos de deficiência da LPL (F Kronenberg e G Utermann, 2013). 
Apesar dos níveis de Lp(a) serem determinados principalmente por variações no gene LPA, a 
inflamação e o ambiente metabólico podem modular os níveis e as propriedades como fator de 
risco da Lp(a) (E Anuurad et al., 2010). Contudo, o metabolismo da Lp(a) e o seu papel 
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fisio(pato)lógico nas CVD permanece pouco claro (F Kronenberg e G Utermann, 2013), e a sua 
relação com as comorbilidades associadas à obesidade, como a diabetes ou o Sind Met, parece ser 
controverso (M Månsson et al., 2014).  
No presente trabalho procurou-se elucidar se o grau de adiposidade, em função do IMC, pela 
alteração do ambiente genótipo/fenótipo, pode modular as propriedades da Lp(a), como fator de 
risco, e a sua relação com outros fatores de risco das CVD. Setenta e sete adultos, de ambos os 
géneros, foram considerados para o presente estudo utilizando dados obtidos na “baseline” (P 
Bispo et al., 2014, Abst).  
 
 
Resultados: 
A Tabela 6.33 apresenta algumas das principais características clínicas e bioquímicas da amostra 
populacional em função da estratificação para os valores do IMC. Os indivíduos normoponderais 
são mais novos (≈43 anos), comparativamente com o grupo com excesso ponderal (≈49 anos) e 
obesos (≈52 anos). 
 
 
Tabela 6.33. Resumo das características clínicas e bioquímicas da amostra populacional em função 
da estratificação para o IMC. 
 

      

IMC (Kg/m2) < 25 Média ± SD n 

Características clínicas   

Idade (anos)  42.6 ± 13.4 23 

IMC (Kg/m2) 23.0 ± 1.6 23 

Características bioquímicas   

Glucose (mg/dL) 96.0 ± 36.9 23 

Colesterol Total (mg/dL) 182.1 ± 23.1 23 

Triacilglicéridos (TAG) (mg/dL) 85.0 ± 45.7 23 

LDL-c (mg/dL) 107.5 ± 23.8 23 

HDL-c (mg/dL) 57.6 ± 15.1 23 

Apo AI (g/L) 1.5 ± 0.3 23 

Apo B (g/L) 0.7 ± 0.2 23 
25 ≤ IMC (Kg/m2) < 30     

Características clínicas   

Idade (anos)  48.7 ± 14.2 17 

IMC (Kg/m2) 27.6 ± 1.6 18 

Características bioquímicas   

Glucose (mg/dL) 103.6 ± 24.4 18 

Colesterol Total (mg/dL) 198.7 ± 59.6 18 

Triacilglicéridos (TAG) (mg/dL) 106.4 ± 49.4 18 

LDL-c (mg/dL) 127.3 ± 53.5 18 

HDL-c (mg/dL) 50.2 ± 110.6 18 

Apo AI (g/L) 1.4 ± 0.2 18 
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Apo B (g/L) 0.9 ± 0.3 18 
IMC (Kg/m2) ≥ 30     

Características clínicas   

Idade (anos)  52.5 ± 12.6 36 

IMC (Kg/m2) 34.0 ± 3.2 36 

Características bioquímicas   

Glucose (mg/dL) 102.3 ± 19.3 36 

Colesterol Total (mg/dL) 200.0 ± 38.9 36 

Triacilglicéridos (TAG) (mg/dL) 135.7 ± 53.8 36 

LDL-c (mg/dL) 125.7 ± 35.0 36 

HDL-c (mg/dL) 46.8 ± 11.8 36 

Apo AI (g/L) 1.4 ± 0.3 36 

Apo B (g/L) 0.9 ± 0.3 36 

      

   

 
 
Considerando toda a amostra populacional, por análise bivariada, não foram observadas 
correlações significativas entre a Lp(a) e o IMC, a idade e os outros fatores de risco CVD (Tabela 
6.34). Contudo, em uma análise de subgrupo (n = 25), foi encontrada uma associação negativa 
entre a Lp(a) e a IL-6 (p < 0.05).  
 
Tabela 6.34. Coeficientes de correlação de Spearman’s entre a Lp(a), a idade, o IMC e os vários 
marcadores cardiometabólicos, para toda a amostra populacional.  

Idade IMC Glucose HDL-c Total-Col TAG ApoAI ApoB LDL-c MID-LDL 1,2-LDL sd-LDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP HOMA-IR EL IL-6
Lipoproteina(a)

-0.125 0.050 -0.013 -0.083 -0.033 0.031 -0.044 0.022 -0.031 0.162 -0.119 0.094 0.053 -0.198 0.031 -0.082 -0.191 -0.141 -0.401*

* p≤0.05  
 
 
 Após estratificar para o IMC, os valores da mediana para a Lp(a) nos indivíduos 
normoponderais, com excesso ponderal, e obesos eram de 0.23, 0.17 e 0.25 g/L, respetivamente. 
Nos sujeitos normoponderais a Lp(a) correlacionou-se negativamente com o HOMA-IR (rs = -0.537, 
p = 0.018) e uma associação inversa, mas não significativa, foi observada com a EL (p = 0.104). No 
grupo com excesso ponderal a Lp(a) correlacionou-se negativamente com o HDL-c e a ApoA1 (p = 
0.05 e p = 0.059, respetivamente) e, igualmente no limite da significância, com as pequenas e 
densas LDL (sdLDL) (p = 0.056). Nos sujeitos obesos as (MID)-LDL (rs = 0.442, p = 0.021) e as I-HDL 
(rs = -0.417, p = 0.034) correlacionaram-se de forma significativa com a Lp(a), e esta ainda com as 
ApoA1 (rs = 0.318), no limite da significância estatística (p = 0.059) (Tabela 6.35).  
Sendo que, não foram encontradas correlações significativas entre os níveis de Lp(a) em circulação 
e os rácios LDL-c/ApoB e HDL-c/ApoA1, a adiponectina total e de HMW, ou a hsCRP, antes e depois 
de estratificar para o IMC. Contudo, na análise de subgrupo, apesar da ausência de significância 
estatística, foi possível observar correlações, de sinal contrário, entre a Lp(a) e o TNFa (rs = 0.575, p 
= 0.136) e a IL-6 (rs = -0.515, p = 0.192), mas não com a leptina (rs = 0.084, p = 0.831), nos 
indivíduos normoponderais (n = 8), e com o TNFa e a IL-6 a manterem as correlações de sinal 
contrário com a Lp(a) no grupo com excesso ponderal (n = 7), mas não nos obesos (n = 10), onde 
ambas as citocinas se associam negativamente com a Lp(a), e com a leptina a correlacionar-se 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

218 

 

negativamente com esta lipoproteína nos indivíduos com excesso ponderal (rs = -0.595, p = 0.159) 
(resultados não mostrados). 
 
 
Tabela 6.35. Coeficientes de correlação de Spearman’s entre a Lp(a) a idade, o IMC e vários 
marcadores cardiometabólicos, para a população estratificada pelo IMC.  

Idade IMC Glucose HDL-c Total-Chol TAG ApoA1 ApoB LDL-c MID-LDL 1,2-LDL sd-LDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP HOMA-IR EL IL-6 oxLDL
Lipoproteina(a)

IMC < 25 -0.330 -0.254 0.017 -0.111 -0.148 -0.343 -0.065 -0.050 -0.072 0.218 -0.113 0.086 -0.124 0.067 0.134 -0.285 -0.537* -0.384 -0.515 0.094

25 ≤ IMC < 30 0.149 0.123 0.116 -0.469* -0.154 0.219 -0.453 -0.093 -0.126 -0.400 -0.155 0.516 -0.108 -0.180 0.175 0.170 -0.069 -0.099 -0.345 0.039

IMC ≥ 30 -0.271 0.011 -0.138 0.238 0.137 -0.025 0.318 0.110 0.093 0.442* -0.125 -0.143 0.164 -0.417* -0.103 -0.041 -0.136 0.081 -0.333 -0.043

* p  ≤ 0.05  
 
 
Discussão: 
Os presentes resultados confirmam a associação entre a Lp(a) e os marcadores de inflamação (E 
Anuurad et al., 2010). Contudo, a correlação inversa observada entre a Lp(a) e a IL-6, em um 
subgrupo da amostra populacional, foi um resultado inesperado. Estudos “in vitro” indicam que a 
IL-6 pode sobre-regular, enquanto que o TGFβ1 e o TNFa parecem sob-regular, a expressão da Lp(a) 
e de apo(a) no fígado (R Ramharacket et al., 1998). Por outro lado, o antagonista da IL-6, 
tocilizumab®, diminui os níveis de Lp(a) em humanos (O Schultz et al., 2010), e os polimorfismos 
(SNP) no promotor da IL-6 encontram-se positivamente associados com a concentração da Lp(a) 
(HK Berthold et al., 2011). Adicionalmente, o gene da apo(a) contem elementos de resposta aos 
mediadores da inflamação, como a IL-6, e a própria Lp(a) pode estimular a libertação de citocinas 
pro-inflamatórias das células do endotélio vascular, das SMC, assim como dos 
monócitos/macrófagos (B Enkhmaa et al., 2011). Curiosamente, em condições de infeção, com 
intensa atividade inflamatória, à semelhança de outros lípidos e lipoproteínas, os níveis de Lp(a) 
diminuem; sendo que, em condições inflamatórias moderadas, os diferentes estudos mostram que 
os níveis de Lp(a) aumentam ou mantém-se constantes, mas com um aumento significativo a ser 
reportado no período pós enfarte do miocárdio (E Anuurad et al., 2010). Contudo, os salicilatos, e 
em particular o ácido acetilsalicílico, podem diminuir os níveis de Lp(a) no plasma, ao inibir a 
transcrição do gene da apo(a) (K Riches e KE Porter, 2012).  
 Uma propriedade importante da Lp(a) diz respeito à capacidade para transportar PL 
oxidados (PL-OOH), o que pode estar relacionado com o efeito fisio(pato)lógico dual da Lp(a), 
como uma lipoproteína anti- e/ou pro-inflamatória, relacionado com a concentração, e 
dependente do tipo de tecido e das isoformas das apo(a) (E Anuurad et al., 2010 e K Riches e KE 
Porter, 2012). Por outro lado, o balanço, e os níveis, entre as diferentes citocinas “in vivo” pode 
determinar a concentração da Lp(a) e as suas propriedades como fator de risco CVD (E Anuurad et 
al., 2010 e R Ramharack et al., 1998). De facto, os PL-OOH possuem um forte potencial pro-
inflamatório, e a correlação entre estes e a Lp(a) é elevada nos indivíduos com pequenas isoformas 
da apo(a), comparativamente com os que apresentam grandes isoformas (B Enkhmaa et al., 2011). 
Como indicado por estes autores, neste artigo de revisão, os PL-OOH podem alterar o estado redox 
das células e ativar genes pro-inflamatórios, o que parece denotar um efeito sinergético entre a 
inflamação e a Lp(a) (ver Secção 6.2.4.3.). 
Outros autores referem uma ligação preferencial dos PL oxidados (PL-OOH) à KV (“kringle V”) nas 
apo(a), e a transferência destes produtos da oxidação lipídica, presentes nas diferentes células, 
tecidos, e/ou lipoproteínas, para as Lp(a) (E Anuurad et al., 2010). Pelo que, a Lp(a) pode ter um 
papel importante e protetor na remoção e eliminação destes produtos lipotóxicos, prevenindo a 
sua acumulação, e.g., na parede dos vasos e nas lipoproteínas em circulação, principalmente nas 
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LDL. Contudo, quando presentes em quantidades elevadas e/ou quando os níveis de Lp(a) 
aumentam de forma significativa, pode ocorrer impedimento na eliminação dos produtos de 
oxidação, o que contribui para a sua acumulação nestas partículas (K Riches e KE Porter, 2012), o 
que pode conferir propriedades aterogénicas à Lp(a). Situações em que ocorre aumento dos 
biomarcadores de inflamação, podem coincidir com o aumento dos produtos de oxidação lipídica 
nas Lp(a), e contribuir para modular as propriedades como fator de risco desta lipoproteína. Por 
exemplo, níveis elevados de Lp(a) e de CRP foram associados com o aumento de risco de CAD (E 
Anuurad et al., 2010).  
Por outro lado, em partículas de Lp(a) (e LDL) isoladas de sujeitos com níveis elevados de Lp(a), foi 
observado que os PL-OOH ligavam-se especificamente à apo(a), e que a quantidade destes 
produtos de oxidação não era afetada pelos níveis de Lp(a) no plasma, nem pelo tamanho das 
isoformas da apo(a) (C Edelstein et al., 2009). Estes autores concluem que a localização específica 
dos PL-OOH nas apo(a) parece indicar uma origem preferencialmente celular, e não via LDL, destes 
produtos de oxidação e, deste modo, estas podem sofrer modificações pós-translacionais, ainda no 
ambiente celular, adquirindo PL-OOH, que lhes conferem características potencialmente deletérias. 
Curiosamente, os Lp(a)-PL-OOH podem induzir apoptose nos macrófagos, por mecanismos 
dependentes das vias de sinalização CD36/TLR2, e com produção de ROS (K Riches e KE Porter, 
2012). 
 Para o grupo de indivíduos normoponderais, uma associação negativa entre a Lp(a) e o 
HOMA-IR (rs = -0.537, p = 0.018) foi observada (Tabela 6.35). Estudos anteriores, reportaram uma 
correlação inversa entre os níveis de Lp(a) e o risco de t2DM (S Mora et al., 2010 e M Boronat et 
al., 2012), o que parece suportar os presentes resultados. Contudo, estudo recente reportou que a 
Lp(a) não se associava com o desenvolvimento de t2DM em mulheres (M Månsson et al., 2014). 
Estudos “in vitro” indicam que a síntese de apo(a) é suprimida pela insulina, sugerindo que a 
hormona pode, desta forma, interferir diretamente com os níveis de Lp(a) (DM Neele et al., 1999). 
Contudo, apesar dos indivíduos obesos mostrarem o mais elevado valor de mediana para a Lp(a) 
em circulação (0.25 g/L), o grupo com excesso ponderal apresentou os níveis mais baixos (0.17 
g/L), e com os indivíduos normoponderais com níveis intermédios, para valores de HOMA-IR de 1.5 
± 0.9 (n = 19), 4.2 ± 8.6 (n = 13), e de 3.0 ± 1.8 (n = 29), para os normoponderais, com excesso 
ponderal, e obesos, respetivamente.  
 Uma associação negativa, mas não significativa, foi observada entre a Lp(a) e a EL nos 
indivíduos normoponderais (Tabela 6.35). O que parece de acordo com um estudo recente, que 
reportou uma correlação inversa entre estes dois biomarcadores cardiometabólicos (H Razzaghi et 
al., 2013). Ao invés, estudos prévios observaram que a Lp(a) em circulação correlacionava-se, de 
forma positiva, com os níveis de LDL-c, de Total-c, e de HDL-c e, negativamente, com os TAG e o 
IMC (HK Berthold et al., 2011), o que não obtém concordância com os resultados da presente 
análise; sendo que, apenas nos indivíduos com excesso ponderal foi observada uma correlação 
significativa, e inversa, com o HDL-c, e uma tendência de associação negativa com o IMC e os TAG 
no grupo normoponderal (Tabela 6.35). 
A Lp(a) parece ligar-se a vários membros da família dos LDLR, que apresentam influência sobre o 
seu metabolismo, e com o sistema renal, igualmente, implicado no catabolismo da Lp(a) (F 
Kronenberg e G Utermann, 2013). Por um lado, parece existir uma relação dinâmica entre a Lp(a) e 
o metabolismo das LDL e, por outro lado, a apo(a) pode trocar entre a Lp(a) e as partículas de LDL 
(E Anuurad et al., 2010). Adicionalmente, a presença de diferentes isoformas da apo(a) parece 
interferir nas vias de eliminação das LDL em circulação (E Anuurad et al., 2010). Curiosamente, 
efeito sinergético entre as isoformas da apo(a), as sdLDL, e as oxLDL foi reportado previamente 
(Tsimikas et al., 2009 e A Zeljkovic et al., 2009 Abst), o que parece de acordo, pelo menos em parte, 
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com a associação observada entre a Lp(a) e as sdLDL no grupo de indivíduos com excesso ponderal 
(Tabela 6.35), e com eventual influência sobre o efeito aditivo dos fatores de risco relacionados 
com as CVD. Contudo, a ausência de correlações com as LDL oxidadas pode estar relacionada com 
o tipo de epitopo(s) envolvido(s) no(s) teste(s) para a determinação das oxLDL.  
 As proproteínas convertases (PpC), codificadas por 9 genes diferentes, são importantes para 
manter a homeostasia celular, pela capacidade de processar um amplo conjunto de proteínas (F 
Couture et al., 2011) (Figura 6.16). De entre as PpC, a PCSK9 parece ter a capacidade para, de 
forma direta e/ou indireta, regular os níveis de Lp(a). Por mecanismos que podem envolver a 
disponibilidade dos substratos necessários para a formação da Lp(a) (E Levy et al., 2013), ou 
relacionados com o seu metabolismo, como seja a regulação dos LDLR. Por exemplo, os Ac 
monoclonais contra a PCSK9, AMG145® (NR Desai et al., 2013) e o Alirocumab® (D Gaudet et al., 
2014), reduzem de forma significativa a concentração da Lp(a) em indivíduos 
hipercolesterolémicos. 
 
 

 
Figura 6.16. (F Couture et al., 2011): As proproteínas convertases (PpC), codificadas por 9 genes 
diferentes, são importantes para manter a homeostasia celular, pela capacidade de processar um 
amplo conjunto de proteínas. Sete destas PpC estão envolvidas na clivagem proteolítica de 
precursores de hormonas, fatores de crescimento, recetores, ou glicoproteínas de superfície, e 
com a SKI-1 e a PCSK9 a regular o metabolismo do colesterol e a homeostasia dos lípidos (F 
Couture et al., 2011 e A Zaid et al., 2008). A furina, a S1P/SKI-1, e a PC7 são PpC associadas com a 
membrana, e envolvidas no ciclo entre o TGN (“Trans-Golgi-Network”) e a membrana celular, a 
PC5/6A tem sido associada com as vias secretórias de regulação e a PC5/6B com a membrana 
plasmática, a PACE4 e a PC5/6 podem estar igualmente associadas com os proteoglicanos (sulfato 
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de heparina), enquanto que a PC1/3 e a PC2 estão localizadas nas vias secretórias. Algumas das PpC 
são expressas de modo ubiquitário no organismo, e.g., a furina, enquanto que outras, como a 
PC1/3 e a PC2 são específicas de um determinado órgão ou sistema (F Couture et al., 2011).  
 
 
Em animais, a PCSK9 influenciou os níveis do HDL-c por mecanismos dependentes e 
independentes dos LDLR (H Tavori et al., 2013), e.g., pela regulação da família destes recetores, 
associados com o metabolismo das lipoproteinas-ApoE, e com efeitos sobre a concentração das 
apoproteínas (Apo) A1 e E (S Choi et al., 2013). Por outro lado, os LDLR e a ApoE são fatores 
importantes na regulação dos níveis do HDL-c, mediados pela PCSK9. Curiosamente, um estudo 
recente reportou uma associação positiva entre a PCSK9 e as I-HDL em humanos (HK Berthold et 
al., 2014), o que é suportado pela correlação observada no presente estudo entre os níveis de 
Lp(a) e as I-HDL em indivíduos obesos (Table 6.35). A família das PpC pode modular os níveis de EL, 
por exemplo, por ação da furina, e a própria PCSK9 (W Jin et al., 2005 e S Benjannet et al., 2006) 
(Figura 6.16), sendo que, uma regulação reciproca parece ainda ocorrer entre o metabolismo dos 
LDLR e a PCSK9 (H Tavori et al., 2013).  
Em adição, a expressão da LPL, dos recetores LRP1, e da FABP4, encontravam-se elevados em 
indivíduos normoponderais, comparativamente com o grupo de obesos, e com o IMC como o mais 
importante determinante na expressão da LPL e das FABP (M Clemente-Postigo et al., 2011). Dois 
estudos recentes, destacam o papel da adiposidade nos níveis de PCSK9 (M Melone et al., 2012), e 
a associação da PCSK9 com os marcadores da homeostasia da glucose-insulina e as partículas de 
sdLDL, apesar dos níveis de PCSK9 no plasma de per si não se associarem com os marcadores de 
adiposidade (IMC, perímetro abdominal, massa gorda e a massa magra, o WAT e o SAT) em 
indivíduos do género masculino, com obesidade abdominal e sedentários (BJ Arsenault et al., 
2014). Estes autores reportam que os indivíduos com os níveis mais elevados de PCSK9, 
apresentavam um perfil lipídico desfavorável, acompanhado pela diminuição do tamanho das 
partículas de LDL, e de níveis elevados de ApoCIII, e do aumento do HOMA-IR, comparativamente 
com os indivíduos com os níveis mais baixos. Curiosamente, uma variação genética envolvendo a 
PCSK1 foi recentemente associada com o IMC (Gu Q. et al., 2014 Abst). Por outro lado, os níveis de 
insulina e os fatores nutricionais podem influenciar os níveis de PCSK9 e de Lp(a), pela capacidade 
de regular, e.g., a SREBP1/2 (B Cariou et al., 2013); e com a ANGPTL3, um importante regulador da 
concentração da EL, a sofrer processamento pelas PpC (KTBG Schjoldager et al., 2010).  
 Pelo que, como conclusão, os presentes dados realçam o papel do IMC na associação entre 
a Lp(a) com os fatores de risco CVD. Com base em estudos anteriores e pelos presentes resultados, 
o envolvimento dos membros da família da proproteína convertase (PpC) podem, pelo menos em 
parte, explicar as correlações aqui encontradas.  
 
 
6.2.2. Perfil de ácidos gordos e os seus rácios nas biomembranas das RBC como biomarcadores 

Um subgrupo de indivíduos (n = 26), de ambos os géneros, com média de idades de 50.4 ± 
12.7 anos foi utilizada, com dados da “baseline”, para analisar eventuais relações entre o perfil em 
AG, e os seus rácios, nas biomembranas dos eritrócitos (RBC) por GC-FID (ver Capítulo 5), com a 
ingestão dietética (em particular com a informação obtida pelo FFQ), os parâmetros clínicos, 
bioquímicos, e/ou biomarcadores metabólicos, nesta amostra populacional.  
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6.2.2.1. Perfil em ácidos gordos e os seus rácios nas membranas das RBC em uma 
subamostra populacional com Met Sind: estudo caso-controlo 

No presente estudo, vinte e seis (n = 26) indivíduos (16 homens e 10 mulheres) na “baseline” 
(visita ao T0) foram estratificados, sem diferenças significativas no IMC (p > 0.05) (Tabela 6.36), em 
dois grupos: com (n = 11, casos) e sem (n = 15, controlos) Met Sind (ver Capítulo 5), com o objetivo 
de analisar eventuais diferenças no perfil dos principais ácidos gordos [percentagem relativa (%), 
incluindo: C16:0 (PA), C16:1, C18:1 n-9 (OA), C18:2 n-6 (LA), C20:4 n-6 (AA), C20:5 n-3 (EPA), C22:5 
n-3 (DPA) e do C22:6 n-3 (DHA)] e dos seus rácios (C16:1/C16:0, C18:1/C18:0, C22:6 n-3/C20:5 n-3, e 
C20:4 n-6/C18:2 n-6) nas (bio)membranas das RBC (PO Rodrigues et al., 2010, Abst).  
 
Tabela 6.36. Resumo das características dos participantes do estudo de acordo com os critérios do 
Met Sind. 
 

   

  
Indivíduos sem Met 

Sind (n = 15) 
Indivíduos com Met 

Sind (n = 11)  

  Média±SD Média±SD 

Dados Antropométricos   

Idade (anos) 40.9±14.4 63.4±10* 

Género (masculino %) 60.0 63.6 

IMC (kg/m2) 27.8±4.7 28.3±3.5 

Perímetro cintura (cm) 95.4±11.5 102.8±12.2 

Dados Bioquímicos   

Glucose (mg/dL) 91.5±15.1 121.6±47.9 

TAG (mg/dL) 76.5±33.4 155.9±47.9 

Total-c (mg/dL) 187.9±47.6 190.6±32.9 

HDL-c (md/dL) 53.2±6.1 45.4±11.5 

Dados Clínicos   

SBP (mmHg) 129.3±12.8 139.3±17.2 

DBP (mmHg) 80.2±8.1 77.4±15.1 

* p < 0.05   

 
 
O grupo de indivíduos com Met Sind apresentou uma média de idades superior ao grupo controlo 
(p < 0.05), com 63 e 41 anos, respetivamente. Mas não foram encontradas diferenças significativas, 
e.g., no perímetro de cintura, no IMC, ou nos níveis de colesterol total (p > 0.05, para todos) 
(Tabela 6.36). Outros estudos reportaram diferenças significativas entre os grupos, com e sem Met 
Sind, na idade, mas também no peso, no perímetro abdominal, e na SBP e DBP, mas não nos TAG 
(D Rosenbaum et al., 2012).  
Quando se comparou o perfil em ácidos gordos nas membranas das RBC, o C18:2 n-6 (LA) (p = 
0.03) e o C22:5 n-3 (DPA) (p = 0.04) apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos 
(Figura 6.17). Com o LA em menor quantidade nas RBC no grupo de indivíduos com Met Sind e 
comparativamente com o grupo controlo (7.8 ± 1.3 % vs. 9.1 ± 1.6 %, respetivamente), enquanto 
que o DPA apresentou um comportamento contrário (1.6 ± 0.4 mol % vs. 1.3 ± 0.4 mol %, 
respetivamente). Estes resultados estão, pelo menos em parte, de acordo com estudos anteriores 
em que se utilizaram grandes amostras de base-populacional (E Warensjö et al., 2006 e EK 
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Kabagambe et al., 2008). O estudo GOLDN (“Genetics of Lipid-Lowering Drugs and Diet Network”) 
que incluiu mais de 1000 indivíduos (com uma média de idades de ≈49 ± 16, para o género 
masculino e feminino), indicou que os PUFA correlacionavam-se negativamente, e os SFA 
positivamente, com o Met Sind (e os seus componentes), o que poderia resultar da ação diferente 
destes AG sobre os lípidos séricos, a adiposidade, a sensibilidade insulínica, ou a tensão arterial. 
Este estudo reporta uma relação inversa (p < 0.05) entre os PUFA n-6, mas não com os PUFA n-3, os 
MUFA, ou os AG trans nos eritrócitos (determinados por GC) e o Met Sind (EK Kabagambe et al., 
2008). O “Uppsala Longitudinal Study of Adult Men” gerou, por PCA (Análise de Componentes 
Principais), 3 fatores major, relacionados com o perfil de AG nos lípidos do soro e o Met Sind, 
incluindo um nível reduzido de LA (C18:2 n-6) (E Warensjö et al., 2006).  
Outros ácidos gordos, das famílias n-3, n-6, e n-9, como por exemplo o EPA, o DHA, ou o OA, 
apesar de apresentarem diferenças entre grupos, não eram estatisticamente significativas (p > 
0.05, para todos). O mesmo verificou-se com os rácios, com um aumento, e.g., na atividade 
estimada da SCD16 e da SCD18 no grupo de indivíduos com Met Sind, comparativamente com o 
grupo controlo, mas sem atingir a significância estatística (p > 0.05) (resultados não mostrados).  
 
 

 

 
Figura 6.17. Principais diferenças obtidas no perfil em ácidos gordos nas RBC entre os indivíduos 
com (casos) e sem (controlo) Met Sind na “baseline”; * p = 0.04 para o DPA (C22:5 n-3) e ** p = 
0.03 para o LA (C18:2 n-6).  
 
 
Discussão: 
 Apesar do colesterol ser o principal preditor no aumento do risco de CHD, responsável por 
30 % a 40 % de todas as causas de morte, um elevado número de doentes com CHD não 
apresentam níveis elevados de colesterol em circulação. Um fator de risco chave na fisiopatologia 
das doenças aterogénicas é o reconhecimento do Síndrome Metabólico (Met Sind) (GM Reaven e A 
Laws, 1999). Ocorrem efeitos multiplicativos entre os componentes do Met Sind e o aumento do 
risco de CHD, de tal modo que o Met Sind prevê um melhor “outcome” da doença do que a soma 
dos riscos individuais dos seus componentes (SH Golden et al., 2002). Por outro lado, a 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

224 

 

probabilidade de ter Met Sind é 5 vezes superior em pessoas com excesso ponderal e 20 vezes 
superior em indivíduos obesos, em comparação com os indivíduos normoponderais. Contudo, 
apesar da forte relação entre o nível de adiposidade e o Met Sind, cerca de 40 % da população 
obesa não apresenta Met Sind e, ao invés, cerca de 6 % da população com peso normal tem Met 
Sind (YW Park et al., 2003).  

Alterações significativas no perfil dos AG podem ser observadas na obesidade e 
comorbilidades associadas, como a obesidade, a t2DM e as CVD (J Kröger et al., 2011 e E Warensjö 
et al., 2009). Sendo que, vários fatores estão envolvidos no metabolismo dos AG “in vivo”, tais 
como a regulação da atividade/expressão das dessaturases e elongases.  
Indivíduos com excesso ponderal/obesos caracterizam-se, usualmente, por um fenótipo associado 
com a presença de dislipidemia aterogénica (aumento dos TAG e das sdLDL e diminuição do HDL-c) 
e/ou de hiperglicemia/IR e um estado inflamatório crónico de baixa intensidade (Ver Capítulo 2). 
Estas alterações metabólicas podem alterar o perfil, a atividade e a expressão de várias enzimas, 
proteínas, e fatores de transcrição, envolvidos no metabolismo dos AG. O que pode colocar o IMC 
como um importante determinante no perfil em AG nas RBC, como o O3I (EPA+DHA), e como 
observado por uns (SA Sands et al., 2005), mas não por outros (M Itomura et al., 2008) autores. 
Curiosamente, o LA, em conjunto com os PUFA n-3, apresentavam capacidade preditiva para o 
desenvolvimento de Met Sind para um período de ≈20 anos e, independentemente dos hábitos 
tabágicos, da atividade física, e do IMC (E Warensjö et al., 2006). Em adição, alterações no padrão 
alimentar e, em particular, a diminuição da atividade das dessaturases, com o aumento da idade, 
foram previamente reportados (UN Das, 2007 e M Itomura et al., 2008).  
Como observado em um estudo de base populacional, indivíduos obesos e não-obesos, com um 
fenótipo pro-inflamatório, apresentavam maior suscetibilidade para desenvolver Met Sind e, 
independentemente da presença de IR, estimada pelo HOMA-IR (S Stenholm et al., 2010). Pelo 
que, apesar da importância da adiposidade nos parâmetros associados ao “cluster” do Met Sind, 
alterações no balanço entre os mediadores pro- e anti-inflamatórios, em conjunto com alterações 
metabólicas, relacionadas com a atividade e a expressão de várias enzimas, proteínas, e fatores de 
transcrição, como os PPAR, podem contribuir para a diminuição dos níveis de LA e o aumento dos 
níveis de DPA, observadas nas RBC dos indivíduos com Met Sind, comparativamente com o grupo 
controlo. Em cerca de 60 indivíduos com Met Sind, independentemente da presença de IR, 
observou-se um aumento nos níveis de LTB4 e de 6-ceto-prostaglandina-F1a no soro; enquanto 
que nos indivíduos com Met Sind e IR um aumento da síntese de TXA2 foi reportado (TP 
Novgorodtseva et al., 2011). Estes autores concluem que a modificação do perfil em AGL no 
plasma e nas RBC, em conjunto com a alteração na síntese de eicosanóides, caracterizavam os 
indivíduos com Met Sind. Por outro lado, alterações no perfil em AG das biomembranas, podem 
induzir modificações significativas nas propriedades estruturais/conformacionais dos seus 
constituintes (e.g., PL), e nos microdomínios raft/caveolae (ver Capítulos 2 e 3), sendo 
recentemente sugerido que o “cluster” de alterações metabólicas relacionadas com o Met Sind 
têm uma etio(pato)logia comum e associada às alterações que ocorrem nestes domínios das 
membranas das células (W-z Zhang, 2014). Sun et al., sugerem que a ausência de correlação entre 
a concentração do DPA, no plasma e nas RBC, e a ingestão dietética, deve-se ao facto do 
metabolismo ser o fator determinante nos níveis deste AG em circulação (Q Sun et al., 2008).  
 As RBC apresentam-se como um bom biomarcador para o estudo sistémico do 
metabolismo dos AG, uma vez que não contém os complexos enzimáticos envolvidas na 
dessaturação e elongação dos AG e, em adição, a composição em AG da sua (bio)membrana 
mimetiza a das lipoproteínas em circulação (C Russo et al., 1997). De facto, as trocas entre os 
constituintes do plasma e as RBC (Figura 6.18), ajudam a explicar o rápido e progressivo 
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enriquecimento em, e.g., PUFA n-3, nos eritrócitos, comparativamente com o seu tempo de vida e 
a de novo (bio)síntese (WS Harris, 2008).  
Curiosamente, em uma análise do estudo GOLDN, o DPA e o rácio AA/(EPA+DHA), nas RBC, 
apresentaram a maior contribuição nas variações, em virtude da relação genótipo/fenótipo, para o 
HOMA-IR e a insulinemia, e a glucose, respetivamente (J-S Zheng et al., 2014). 

Em resumo, apesar da limitação no tamanho da amostra, o presente estudo mostrou 
diferenças significativas entre os dois grupos. Pelo que o perfil em AG, e os seus rácios, nas RBC 
podem ser úteis como biomarcadores para o Met Sind, apresentando-se como potencialmente 
relevantes do ponto de vista fisio(pato)lógico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.18. Os ácidos gordos (AG) podem ser incorporados nas RBC pela interação com os AG no 
plasma. Estes AG podem ser (bio)sintetizados e/ou obtidos da dieta, estando envolvidos nos 
processos de dessaturação e/ou elongação mediados por enzimas, por exemplo, no fígado. (P 
Bispo et al., 2011, Adaptado de H Shapiro et al., 2010). (Figura publicada no Capítulo do Livro, Fish 
Oils: production, consumption, and health beneficts, Bandarra et al., 2012, NovaScience Publishers, 
USA). 
 
 
 

6.2.2.2. O ácido oleico da dieta, e a estimativa das atividades da SCD1 e da ELOVL6 podem 
modificar a partição dos HUFA n-3 e n-6 nas membranas dos eritrócitos 
O mesmo subgrupo de indivíduos (n = 26) na “baseline” foi utilizado para determinar a 

associação entre os AG mais representativos, e os seus rácios, nas biomembranes das RBC, os AG 
da dieta, e vários biomarcadores de risco cardiometabólico. Cinco sujeitos (n = 5) foram excluídos 
da presente análise, em virtude de reportarem o uso de suplementos nutricionais. Pelo que, vinte 
e um indivíduos (n = 21), de ambos os géneros, foram considerados para a análise final, com uma 
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média de idades de 48.5 ± 18.5 anos e IMC de 27.8 ± 4.3 kg/m2 (Tabela 6.37). Uma ingestão média 
de calorias (energia, E) de 2483 ± 834 kcal/dia foi reportada pelos voluntários, para valores de 
proteínas, H. C., e lípidos de 18.3 ± 2.6 (% E), 47.5 ± 8.4 (% E) e 34.6 ± 6.4 (% E), respectivamente. A 
ingestão média de SFA e MUFA foi de 10.1 ± 2.2 (% E) e 16.4 ± 4.3 (% E), respectivamente, e a 
ingestão de PUFA totais de 5.2 ± 0.7 (% E). Sendo os valores de PUFA n-6 e de PUFA n-3 de 3.9 ± 0.9 
% e 0.6 ± 0.1 %, respetivamente. Os valores médios (% lÍpidos totais) do OA, LA, AA, EPA and DHA 
na dieta, foram de 40.9; 11.1; 0.17; 0.16 e 0.37, respetivamente; para um rácio entre os ácidos 
gordos das famílias n-3 e n-6, rácio n-3/n-6, de 0.16 ± 0.05 (Tabela 6.37 e resultados não 
mostrados).  
 
Tabela 6.37. Principais características clínicas e bioquímicas, o perfil de AG nas RBC, e os 
componentes da dieta da subamostra de participantes na “baseline”.  

    

  Média ± SD 

Características clínicas  

Idade (anos) 48.5 ± 18.5 

IMC (Kg/m2) 27.8 ± 4.3 

Características bioquímicas  

Glucose (mg/dL) 104.5 ± 39.6 

Colesterol total (mg/dL) 187.9 ± 43.5 

LDL-c (mg/dL) 115.8 ± 40.2 

Triacilglicéridos (mg/dL) 105.4 ± 58.9 

HDL-c (mg/dL) 51.0 ± 9.5 

LDL-c/HDL-c 2.3 ± 0.9 

ApoAI/ApoB 1.8 ± 0.5 

Perfil em AG nas RBC (% do total AG)  

C16:0-PA 25.6 ± 1.8 

C16:1 (n-7+n-9) 0.37 ± 0.17 

C18:0-SA 15.7 ± 0.5 

C18:1 (n-7+n-9) 13.1 ± 0.9 

C18:2 (n-6) – LA 8.7 ± 1.6 

C20:4 (n-6) – AA 12.4 ± 0.9 

C20:5 (n-3) – EPA 0.6 ± 0.3 

C22:5 (n-3) – DPA 1.3 ± 0.4 

C22:6 (n-3) – DHA 4.6 ± 1.0 

EPA+DHA (O3I)* 5.3 ± 1.2 

Ingestão diária de nutrientes  

Energia (Kcal) 2483 ± 834 

Proteínas (% E) 18.3 ± 2.6 

Hidratos de carbono (% E) 47.5 ± 8.4 

Lípidos (% E) 34.6 ± 6.4 

Colesterol (mg) 334.3 ± 123.6 

n-3/n-6 0.16 ± 0.05 
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PA (% lípidos) 15.6 ± 1.5 

SA (% lípidos) 6.1 ± 0.96 

OA (% lípidos) 40.9 ± 5.4 

LA (% lípidos) 11.1 ± 2.1 

AA (% lípidos) 0.17 ± 0.06 

EPA (% lípidos) 0.16 ± 0.11 

DPA (% lípidos) 0.46 ± 0.42 

DHA (% lípidos) 0.37 ± 0.25 

* O3I: “Omega-3 Index”;   

 
 
Curiosamente, nesta subamostra da população, o DPA foi o HUFA n-3 em maior quantidade na 
dieta (Tabela 6.37). De facto, Howe et al., indicaram que, de entre os alimentos de origem não 
marinha, os produtos cárneos são a principal fonte de DPA, o que pode explicar o elevado nível de 
DPA encontrado na dieta (P Howe et al., 2006). No presente estudo, o consumo de ovos, galinha, 
carnes vermelhas e peixe gordo eram constituintes comuns a todas as dietas. A ingestão destes 
alimentos, considerando o terceiro quartil, foi de 22.2, 51.4, 51.4 e 42.7 g/dia, respetivamente. A 
ingestão de leite, iogurte e queijo foi de 298, 135 e 29.4 g/dia, respetivamente. O consumo de 
carnes vermelhas era de ≈50g/dia, com um minimo de 8 g/dia e um máximo de 120 g/dia. A 
ingestão de peixe magro (27 g/dia) foi mais elevada quando comparada com o peixe gordo (21.4 
g/dia) e o bacalhau (11.8 g/dia). No grupo das gorduras, considerando os alimentos mais 
representativos, o azeite apresentou o mais elevado consumo, atingindo um valor médio de 21 
g/dia. Um valor muito próximo do reportado pela FDA-US (23 g/dia) e que pode reduzir o risco de 
CHD (http://www.fda.gov).  
O perfil dos principais AG (% relativa, mol %) nas membranas das RBC está indicado na Tabela 6.37. 
Os SFA eram os mais representativos e, de entre estes, o C16:0 (PA) com 25.6 ± 1.8 %. Os isómeros 
do C18:1, predominantemente o C18:1 n-9 (OA), representavam mais de 13 %. Na família dos AG 
n-6, o AA e o LA, eram os mais abundantes, com 12.4 % e 8.7 %, respetivamente. De entre os HUFA 
n-3, o DHA com 4.6 ± 1.0 % (variando entre 3.2-7.5 %) era o mais representativo, seguido do DPA 
(1.3 ± 0.4 %) e do EPA (0.6 ± 0.3 %). O valor médio do Índice Ómega-3 (O3I) obtido nas membranas 
das RBC foi de 5.3 ± 1.2 %, com uma variação entre os 3.5 e os 8.2 %, em linha com os valores de 
O3I reportados para uma população Mediterrânica (com média de idades de 66 anos e IMC de 
29.2) de 7.1 % (6.08 a 8.05 %) e com uma ingestão de EPA+DHA na dieta de 0.9 g/dia (A Sala-Vila 
et al., 2011).  
 
Correlações entre os AG da dieta e o perfil em AG nas RBC 

Quer o C16:0 (PA) quer o C18:0 (SA) na dieta correlacionaram-se negativamente com os 
HUFA n-3 nas RBC. Contudo, o efeito parece ser mais evidente no caso do SA (Tabela 6.38). Por 
análise bivariada o ácido oleico (OA) da dieta correlacionou-se negativamente com o C20:4 n-6 
(AA) (p = 0.031) nas RBC (Tabela 6.38). Com excepção da associação negativa entre o SA da dieta e 
a SCD18 (Table 6.38), não foram encontradas associações significativas entre a ingestão dos AG e a 
estimativa da atividade da SDC16, SCD18 e ELOVL6. Vários fatores nutricionais e hormonais podem 
estar envolvidos na atividade/expressão da SCD1 e, em geral os AG n-3 e n-6 da dieta diminuem, 
enquanto os MUFA e principalmente os SFA aumentam, a expressão da SCD1, pela capacidade de 
regular direta ou indiretamente o SREBP-1c e/ou o LXR (“Liver X Receptor”) (MT Flowers e JM 
Ntambi, 2008).  
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Tabela 6.38. Correlações bivariadas entre os ácidos gordos da dieta, os AG das (bio)membranas das 
RBC, e a estimativa das actividades da SCD16, SCD18, e da ELOVL6.  

perfil de AG nas RBC (%) e os seus rácios

C16:0 C18:0 C16:1 C18:1 C18:2n-6 C20:4n-6 C20:5n-3 C22:5n-3 C22:6n-3 O3I SCD16 SCD18 ELOVL6

Dieta (% lípidos)

C16:0 0.558
b

ns ns ns ns ns ns -0.570
b

-0.467
a

-0.449
a

ns ns ns

C18:0 0.594
b

ns ns ns 0.445
a

ns -0.470
a

-0.613
b

-0.534
a

-0.541
a

ns -0.442
a

ns

C18:1n-9 ns ns ns ns ns -0.470
a

ns ns ns ns ns ns ns

C18:2n-6 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

C20:4n-6 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

C20:5n-3 ns ns ns ns -0.503a
ns ns 0.581b

ns ns ns ns ns

C22:6n-3 ns ns ns ns -0.545a
ns 0.466a 0.613b 0.477a 0.484a

ns ns ns

ap <  0.05; bp ≤ 0.01; cp ≤ 0.001; ns : não significativo  
 
 
Após ajuste múltiplo, o OA da dieta manteve a associação negativa com o AA nas membranas das 
RBC (p = 0.002), e apresentou uma correlação negativa com o SA nas RBC (p < 0.05). Por outro 
lado, o azeite (constituído maioritariamente por OA) correlacionou-se igualmente de forma 
negativa com o AA nas RBC (p = 0.039), mantendo-se significativo após ajuste múltiplo. Resultados 
similares foram observados por outros autores utilizando as VLDL como biomarcadores. Por 
exemplo, Perona et al., numa análise de sub-grupo do estudo PREDIMED, observaram no grupo (n 
= 18) suplementado com azeite (dieta mediterrânea + azeite) uma diminuição significativa nos 
níveis de AA nos fosfolípiods das VLDL, após 3 meses e comparativamente com os valores na 
“baseline” (JS Perona et al., 2010).  
 
Associações entre os ácidos gordos da dieta, os AG e os seus rácios nas RBC, e os biomarcadores 
cardiometabólicos 

No presente estudo, por análise bivariada, os níveis plasmáticos de hsCRP (mediana de 0.94 
mg/L) correlacionaram-se positivamente com o PA (p = 0.008) e negativamente com a estimativa 
da atividade da ELOVL6 (p = 0.031) nas membranas das RBC. Após ajuste múltiplo para o IMC, a 
idade e a ingestão de energia total, apenas a associação entre a hsCRP e o PA nas RBC permaneceu 
significativa, e o C18:1 (n-7+n-9) e a SCD18 apresentaram uma correlação negativa, e significativa 
(p < 0.05), com a hsCRP. 
 
Tabela 6.39. Correlações bivariadas entre a estimativa das atividades da SCD16, SCD18, e da 
ELOVL6, a idade, e o IMC, e os biomarcadores cardiometabólicos. 

 Idade IMC Glucose HDL-c Total-Col TAG ApoA1/ApoB LDL-c LDL-c/HDL-c

SCD18 ns ns 0.601
b

ns ns 0.446
a

ns ns ns

SCD16 ns 0.446
a

ns ns 0.575
b

0.483
a

-0.566
b

0.605
b

0.616
b

ELOVL6 ns ns ns ns ns ns ns ns ns

ap<  0.05; bp ≤ 0.01; cp ≤ 0.001; ns : não significativa  
 
 
Como indicado na Tabela 6.39, o IMC correlacionou-se positivamente com a estimativa da 
actividade da SCD16. Sendo que a SCD16 e a SCD18 correlacionaram-se positiva, e de forma 
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significativa, com os níveis de TAG (Tabela 6.39), mas não após ajuste múltiplo. Por outro lado, a 
SCD16 mostrou uma associação positiva com o LDL-c e o rácio LDL-c/HDL-c e negativa com o rácio 
ApoA1/ApoB (Tabela 6.39), que permaneceu significativa após o juste múltiplo. Por análise 
bivariada, a ELOVL6 correlacionou-se negativamente com o HDL-c, no limiar da significância 
estatística (p = 0.056) e, de forma significativa, após ajuste múltiplo (p < 0.05). 
A SCD16 mostrou uma associação negativa e significativa com as L-HDL (% e mg/dL) e positiva com 
as S-HDL (% e mg/dL). Contudo, apenas a associação com as S-HDL (%) permaneceu significativa (p 
< 0.05) após ajuste múltiplo. Curiosamente, a ELOVL6 associou-se de forma negativa, e 
significativa, com as I-HDL (mg/dL), permanecendo estatisticamente significativa (p < 0.05) após 
ajuste múltiplo (Tabela 6.40 e resultados não mostrados).  
 
Tabela 6.40. Correlações bivariadas entre a estimativa das actividades da SCD16, SCD18, e da 
ELOVL6, e as subfracções moleculares das HDL (n = 16). 

L-HDL (%) I-HDL (%) S-HDL (%) L-HDL (mg/dL) I-HDL (mg/dL) S-HDL (mg/dL)

SCD18 ns ns ns ns ns ns

SCD16 -0.562a
ns 0.731c -0.512a

ns 0.594a

ELOVL6 ns ns ns ns -0.606a
ns

ap<  0.05; bp ≤ 0.01; cp ≤ 0.001; ns : não significativa  
 
 
Por análise bivariada, o EPA e o DHA na dieta correlacionaram-se negativamente com os níveis de 
HDL-c, p = 0.026 e p = 0.017, respetivamente, e permaneceram significantes após ajuste múltiplo. 
O PA na dieta correlacionou-se positivamente com o LDL-c, próximo da significância estatística (p= 
0.071), e o LA mostrou uma associação, moderada-a-forte, e negativa com as I-HDL (%) (rs= -0.726, 
p = 0.001), que permaneceu significante (p = 0.003) após ajuste. Por outro lado, após ajuste 
múltiplo, o OA na dieta correlacionou-se de forma positiva e significante com as I-HDL (mg/dL) (p < 
0.05) e, o AA positivamente com os níveis plasmáticos de hsCRP, mas sem atingir a significância 
estatística (p = 0.097) (resultados não mostrados).  

A correlação positiva encontrada entre as SCD16/SCD18 e os níveis de TAG no plasma estão 
de acordo com dados experimentais prévios (MT Flowers e JM Ntambi, 2008) e estudos em 
humanos (HJ Do et al., 2011). Em mais de 2000 indivíduos com idades entre os 71–74 anos, por 
análise de regressão multivariada, a estimativa das actividades da SC16 e SCD18 no plasma (16:1n-
7/16:0, 18:1n-9/18:0) associaram-se, de forma positiva, com o IMC e o teor de gordura corporal e, 
de forma inversa, com a ingestão de PUFA (determinados por FFQ) (KJ Vinknes et al., 2013).  
A associação negativa entre a estimativa da actividade da ELOVL6 com o HDL-c, que se torna 
significativa (p < 0.05) após ajuste múltiplo, é menos óbvia do ponto-de-vista mecanístico, mas 
poderá estar relacionada, pelo menos em parte, com o aumento nos níveis dos UFA (“unsaturated 
fatty acids”), o que pode levar à desestabilização e diminuição nos níveis de proteina do ABCA1 
(ATP-binding cassete transporter A1) e, deste modo, contribuir para a diminuição do fluxo de 
colesterol e/ou para a alteração na biogénese das partículas de HDL, à semelhança do proposto 
para a relação entre a SCD1 e os níveis de HDL-c (MT Flowers e JM Ntambi, 2008), ou ainda à 
alteração na remodelação das partículas de HDL. O que poderá explicar igualmente a associação 
negativa entre a ELOVL6 e as I-HDL (Tabela 6.40) e ao contrário do OA da dieta. Por outro lado, a 
associação da SCD16 com um fenótipo caracterizado pelo aumento nos níveis de TAG/LDL-c, pode 
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contribuir para o aumento das S-HDL e/ou para a diminuição das L-HDL, o que poderá estar 
igualmente relacionado com a alteração na biogénese/remodelação das partículas de HDL (H Wang 
e D-Q Peng, 2011).  
 
Análise de regressão multivariada 
Por análise multivariada, o OA da dieta mostrou ser um preditor independente, e negativamente 
associado (p < 0.001), e a estimativa das atividades da ELOVL6 e da SCD16 positivamente 
associadas (p < 0.01 e p < 0.05, respetivamente), com os níveis de AA nas RBC (Tabela 6.41). Os 
modelos de regressão multipla indicaram ainda que o OA é um predictor independente e 
positivamente associado com o DPA (C22:5 n-3) nas RBC (Tabela 6.42).  
 
Tabela 6.41. Análise de regressão multivariada (método “Stepwise””) para o C20:4 n-6 (AA) nas 
RBC como variável dependente. 
 

     

    AA-RBC (%)     

  Modelo R2ajustado P 

   0.606 <0.001 

 β ajustado    

C18:1 n-9 dieta -0.623   <0.001 

ELOVL6 0.458   <0.01 

SCD16 0.369   <0.05 

          

     

 
 
Tabela 6.42. Análise de regressão multivariada (método “Stepwise””) para o C22:5 n-3 (DPA) nas 
RBC como variável dependente. 
 

     

    DPA-RBC (%)     

  Modelo R2ajustado P 

   0.478 0.001 

 β ajustado    

C18:1 n-9 dieta 0.400   <0.05 

C20:5 n-3 dieta 0.664   0.001 

          

     

 
 
Por análise multivariada, o SA da dieta mostrou ser um preditor independente, e negativamente 
associado, e a estimativa da actividade da ELOVL6 positivamente associada, com o DHA e o O3I nas 
RBC (resultados não mostrados). Estudos prévios reportaram uma associação positiva entre o 
aumento significativo do SA e os níveis de AG n-6 (e/ou um elevado rácio n-6/n-3) nas RBC com o 
risco de declínio cognitivo em humanos (B Heude et al., 2003). Em modelos animais, dietas com 
elevado conteúdo lipidico e ricas em SA resultaram na diminuição do gasto de energia, e 
caracterizadas metabolicamente pela redução na oxidação dos AG, o aumento da adiposidade, e a 
presença de IR hepática (SAA van den Berg et al., 2010).  
Os resultados obtidos no presente trabalho realçam o papel dos mecanismos fisiopatológicos 
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envolvidos na regulação da atividade/expressão da ELOVL6, o que por sua vez pode promover 
alterações na partição dos HUFA n-6/n-3. Em estudos “in vitro” e modelos animais, a ELOVL6 
parece ser um factor fundamental: a) no metabolismo dos AG e em estreita ligação com a SCD1/2, 
b) a mais importante elongase na produção endogena de OA, e c) envolvida no balanço entre os 
isómeros posicionais dos C16:1/C18:1 (M Karahashi et al., 2013; Y-A Moon et al., 2014 e CD Green 
et al., 2010). Curiosamente, a função hepatoprotectora do UDCA-LPE (“ursodeoxycholyl 
lysophosphatidylethanolamide”) observada em modelos experimentais, tais como o(s) efeito(s) 
anti-apoptótico, anti-inflamatório, ou hipolipidémico, podem ser parcialmente explicados pela 
alteração metabólica, mediada pela SCD1, pelo aumento dos UFA e redução dos SFA citotóxicos, 
com impacto nos níveis e na composição molecular dos TAG e dos PL (W Chamulitrat et al., 2013). 
Estes autores indicaram que o efeito do UDCA-LPE, em hepatócitos de animais, levou ao aumento 
não só do OA, mas igualmente do AA, do DPA, ou do DHA, o que poderia ser explicado pelo 
aumento concomitante na regulação dos genes da FADS1 (D5D), da FAS, da ELOVL6 e dos PPAR.  

Discussão 

Quer o oleoil-CoA sintetizado endogenamente, quer o OA da dieta, são substratos preferenciais 
para a produção de novos TAG, esterificação com o colesterol livre (CE), e o maior MUFA nos PL, 
como seja a PC (fosfatidilcolina). Estas classes de lípidos, principalmente os TAG e a PC, podem 
associar-se com a ApoB100 para a produção das VLDL hepáticas. A SCD1 é a principal enzima 
envolvida na sintese endogena de MUFA (C16:1 e C18:1) e relacionada com a “de novo” lipogénese 
(DNL) (H Sampath e JM Ntambi, 2011). Vários fatores de transcrição podem regular a DNL, e as 
enzimas lipogénicas envolvidas nestas vias, como a FAS (“fatty acid synthase”), ou a ACC (“acetyl-
CoA carboxylase”). O SREBP1c e o ChREBP, são particularmente importantes e estão sobre 
regulação de fatores dietéticos e hormonais. Por exemplo, dietas ricas em H. C. estimulam a DNL e 
a expressão da SCD1 via ChREBP e vários componentes lipidicos da dieta podem igualmente 
estimular a DNL e a expressão da SCD1 via SREBP1c (CM Paton e JM Ntambi, 2009; X Liu et al., 
2011; H Sampath e JM Ntambi, 2011; M Miyazaki et al., 2004 e MF Chong et al., 2008). Contudo, os 
PUFA, de ambas as famílias n-3 e n-6, são inibidores da DNL e da SCD1, pela capacidade de direta 
e/ou indiretamente regularem o SREBP1c e o ChREBP (Ver Capítulo 3).  
Por um lado, a SCD1 e a ELOVL6 podem regular-se mutuamente (T Matsuzaka e H Shimano, 2009). 
Por outro lado, a SCD1 pode sofrer regulação pós-translacional, por via da degradação 
microssomal, o que leva a uma rápida diminuição nos níveis da enzima (CM Paton e JM Ntambi, 
2009; X Liu et al., 2011 e H Sampath e JM Ntambi, 2011). A expressão hepática da ELOVL6 é 
activada pelo SREBP1 e suprimida pelos PUFA da dieta (T Matsuzaka e H Shimano, 2009). Esta 
regulação cruzada e os mecanismos de “feedback” podem sentir de forma eficaz, as alterações no 
ambiente metabólico, e ajustar várias vias metabólicas, como acontece quando se muda o padrão 
dietético. De facto, a SCD1 parece ser um sensor metabólico central e envolvido na correção do 
rácio SFA/MUFA (CM Paton e JM Ntambi, 2009; A Dobrzyn et al., 2005 e H Ariyama et al., 2010). 
Quando este processo regulatório falha, devido a eventos agudos ou crónicos, o rácio SFA/MUFA 
altera-se e um conjunto de eventos tem lugar (X Liu et al., 2011).  
O padrão dietético Ocidental (WD, do inglês) caracteriza-se pelo excessivo consumo de alimentos 
energeticamente densos, ricos em H. C., gorduras ou calorias (ver Capítulo 1). Este padrão pode 
concorrer para a alteração endogena do rácio SFA/MUFA, pelo aumento da DNL e na concentração 
dos SFA. Em ratos Wistar, a WD contribuiu para o aumento do rácio SFA/MUFA, assim como para a 
alteração na expressão dos genes da ELOVL6 e da SCD1, de forma dependente do tempo (R 
Harmancey et al., 2010). O aumento nos níveis de SFA, principalmente de PA na forma livre, 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

232 

 

podem contribuir para o aumento, e.g., do stress do reticulum endoplasmático (ER), o que, por sua 
vez, pode induzir a UPR (“unfolding protein response”) (H Ariyama et al., 2010). A UPR por um 
lado, leva ao aumento na biossintese de novos PL (via Kennedy), favorecendo a translocação 
mitocondrial da CTT (“cytidylyltransferase”), uma enzima chave na sintese da PC (A Dobrzyn et al., 
2005 e H Ariyama et al., 2010). Por outro lado, a UPR induz a expressão da LPCAT3, uma enzima 
importante na via de Lands, com elevada especificidade para os PUFA, principamente os PUFA n-6 
e o AA. Deste modo, as células evitam o incremento na concentração de PA livre, aumentando a 
sua esterificação nas espécies lipídicas e, em função do aumento do rácio SFA/MUFA, mantêm um 
balanço correcto no grau de insaturação dos PL, pela incorporação de PUFA, principalmente o AA.  
 
 

Figura 6.19. Controlo metabólico exercido pelos diferentes ácidos gordos ao nível celular, em 
particular os PUFA e o OA, e os seus rácios, como o rácio MUFA/SFA. Ver texto para abreviaturas e 
explicação mais detalhada.  
 
 
O palmitato livre é conhecido pelo seu efeito citotóxico, pelo que o C16:0 (PA) produzido de novo, 
a partir da DNL, pode sofrer dessaturação, catalizada pela SCD16, sendo convertido até C16:1, e/ou 
elongação, pela ELOVL6, até C18:0 (SA). No fígado, a LPCAT3 também mostrou preferência para a 
(re)acilação do SA (S Jain et al., 2009). Os SFA podem, igualmente, induzir IR pela capacidade de 
antagonizar o efeito do PGC-1a (PPARg coactivator (PGC)-1a) - que se encontra envolvido na 
fosforilação oxidativa, na expressão de genes mitocondriais, e na entrada de glucose para as 
células estimulada pela insulina – e, com os estudos “in vitro” a mostrar que a suplementação com 
o OA pode restaurar a actividade da PGC-1a inibida pelo PA (para artigo de revisão ver A Kennedy 
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et al., 2009). Por outro lado, em modelos animais e estudos “in vitro”, a dieta rica em lípidos 
alterou a população/subtipos de macrófagos no AT, mas com o OA a favorecer a polarização M2, e 
com a adição do ácido palmítico a inibir esse aumento, como observado nos estudos “in vitro” (C 
Camell e CW Smith, 2013). 

Dados de optimização geométrica, ao nível B3LYP/6-31G(d,p), para várias espécies 
moleculares de sn1-sn2-PC com o OA e o AA em posição sn2, indicaram que a conformação mais 
estável, de entre os modelos estudados, era observada para a espécie 18:0-20:4n6-PC (Bispo et al., 
resultados não publicados). Por outro lado, a distância Cω-Cω é, para as espécies 16:0-OA-PC 
(POPC) e 16:0-AA-PC (PAPC), de 24.41 Å e 24.26 Å, respetivamente (ver Secção 6.2.3.1). Pelo que, 
ambas as espécies moleculares de PC parecem poder influênciar de igual modo as propriedades de 
“empacotamento” nas biomembranas; e que o OA da dieta, em quantidade, e integrado nas 
espécies de PL “in vivo”, pode apresentar, pelo menos em parte, as propriedades biofísicas 
atribuidas às espécies de PC com o AA em posição sn2.  
Pietiläinen et al., sugeriram que o aumento do AA observado nas membranas do AT dos indivíduos 
obesos, comparativamente com os seus gémeos normoponderais, apesar de manter as 
propriedades biofísicas das (bio)membranas lipídicas, podia aumentar a vulnerabilidade aos 
processos inflamatórios (KH Pietiläinen et al., 2011). Estes autores reportaram que a ELOVL6 
parece ter um papel central em todo este processo, incluindo uma forte associação com a SCD1, e 
que a deficiência de ELOVL6 leva à redução do conteúdo dos PUFA nos PL. Por outro lado, Eto et 
al., em células C3H10T1/2, reportaram um aumento das espécies moleculares de PC, entre as quais 
a 16:0-20:4n-6-PC e a 18:0-20:4n-6-PC, que acompanhavam a diferenciação dos adipocitos, como 
resultado do aumento da atividade das LPLAT, e principalmente da LPCAT3 (M Eto et al., 2012). Por 
outro lado, foi recentemente observado um aumento significativo nos níveis de mRNA da FAS e da 
ELOVL6 (menos óbvio no caso do mRNA da SCD) no fígado de sujeitos obesos, quando comparado 
com o AT visceral (L Eissing et al., 2013).  
 A PLA2 e a LPCAT estão associadas à regulação dos níveis celulares de AA (G Pérez-Chacón 
et al., 2010). Em situações em que ocorre estimulação, os níveis de AA livre aumentam 
significativamente, e este pode estar envolvido na produção de eicosanóides, mediada pela acção 
das COX e LOX (AM Astudillo et al., 2011 e G Pérez-Chacón et al., 2009). Foi observado que em 
resposta ao “stress” no ER, os recetores CD36 (“cluster of differentiation 36”) podiam mediar a 
libertação do AA das membranas celulares, levando à formação de eicosanóides pro-inflamatórios 
(O Kuda et al., 2011). Curiosamente, níveis elevados de “stearoyl-lysophosphatidylcoline” e baixos 
de “oleoyl-lysophosphatidylcoline” podiam ser encontrados em doentes com cancro, e em 
modelos animais de colite ulcerativa, uma doença inflamatória do intestino (C Chen et al., 2008 e 
M Okita et al., 1997). 
Por um lado, o ácido oleico (OA) exogeno, pode contribuir para o aumento na disponibilidade do 
oleoil-CoA, contribuindo para uma eventual diminuição do rácio SFA/MUFA, que pode ser sentido 
pelas células. Por outro lado, o OA da dieta pode competir com o AA para a (re)acilação da PC 
mediada pela LPCAT3, e igualmente para outras proteínas envolvidas no metabolismo dos AG, 
como sejam as ACSL (“long-chain acyl-coenzyme A synthetases”), como por exemplo a ACSL4, ou 
as FABP (“fatty acid binding proteins”) (S Jain et al., 2009 e G Pérez-Chacón et al., 2010). O OA da 
dieta pode aumentar o substrato disponível para a “de novo” sintese de TAG e CE, levando à 
incorporação, e.g., do palmitato livre nestas espécies lipidicas, o que pode contribuir para a 
redução da UPR e do “stress” no ER, e à normalização da biossintese de PL (ver Figura 6.19), 
principalmente da PC (T Matsuzaka e H Shimano, 2009). Apesar de resultados inconclusivos, o OA, 
ao contrário dos PUFA, pode induzir a secreção das ApoB100 (JM Caviglia et al., 2011), o que 
estava associado com a diminuição de vários marcadores relacionados com o “stress” no ER. 
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Adicionalmente, Green et al., sugerem que os MUFA (principalmente os produzidos 
endogenamente) podem servir como controlo de feedback negativo sobre a expressão da ELOVL6 
(CD Green et al., 2010). Os resultados apresentados no presente trabalho indicam que apesar do 
OA da dieta não apresentar correlação significativa com a estimativa da actividade da SCD1 ou da 
ELOVL6 (p > 0.05), aquele associou-se negativamente com o SA (C18:0) nas RBC (p < 0.05), após 
ajuste múltiplo. Níveis elevados de SA encontravam-se relacionados com o aumento da 
instabilidade das membranas e com a diminuição da fluidez (H-W Katarzyna e W Pawel, 2007). 
Deguil et al., reportaram que, em células hem1, os UFA fornecidos de forma exógena, eram 
incorporados nos PL e regulavam directamente as propriedades das (bio)membranas o que, por 
sua vez, contribuía para modular a UPR induzida pelos SFA “in vivo” (J Deguil et al., 2011). Este 
efeito dos UFA estava dependente de vários factores, como seja o comprimento e o grau de 
insaturação das cadeias acilo, e com o OA (C18:1 n-9) a mostrar propriedades “ideais” (J Deguil et 
al., 2011). Adicionalmente, Pietiläinen et al., indicaram que o aumento das espécies moleculares 
de PC ricas em PUFA (assim como o rácio PC/PE), levava ao aumento da área “per” lípido e, 
consequentemente, na fluidez das biomembranas (KH Pietiläinen et al., 2011). O que poderia 
ajudar a explicar o supramencionado aumento nos níveis de AA nas (bio)membranas do AT dos 
indivíduos obesos, apesar da baixa ingestão dietética de PUFA (KH Pietiläinen et al., 2011).  
 Vários compostos lipídicos têm sido descritos como ligandos para os PPAR. Por exemplo, o 
primeiro ligando endogeno para o PPARa foi identificado e o mais efectivo parece ser o “1-
palmitoyl-2-oleoyl-glycerol-3PC” (MV Chakravarthy et al., 2009). Curiosamente, a 
actividade/expressão das enzimas lipogénicas, principalmente a FAS, era determinante para a 
formação do ligando endogeno (ver Figura 6.19). Os fibratos, como o ácido clofibrico (e/ou 
derivados), um PPARa agonista, que aumenta a transcrição e o tempo de meia vida da SCD1 (MT 
Flowers e JM Ntambi, 2008), pode igualmente regular a LPCAT(3), a AAC, ou a ELOVL6 em modelos 
experimentais, o que era acompanhado pelo aumento da massa de C18:1 no fígado e da sua 
incorporação em posição sn2 da PC, concomitantemente com a diminuição dos níveis de PUFA, 
principalmente do LA, e como observado em estudos em animais e humanos (A Hirose et al., 2011; 
M Vaizquez et al., 1995 e N Agheli e B Jacotot, 1991). Estes dados parecem suportar que de facto 
uma elevada regulação metabólica é necessária para manter um balanço endógeno SFA/MUFA 
apropriado, de forma a manter a integridade celular, e proteger as células do efeito citotóxico do 
C16:0 (PA), e que os PPAR, em partícular o PPARa, são importantes fatores de transcrição, com 
capacidade para “sentir” o ambiente molecular das células. Os PPAR podem, diretamente ou 
indiretamente, modular várias vias envolvidas no metabolismo lípidico e na regulação da 
homeostasia energética, como a SCD1, e com o PPARa a aumentar a expressão de várias enzimas 
envolvidas na oxidação dos lípidos (CM Paton e JM Ntambi, 2009 e T Matsuzaka e H Shimano, 
2009). Por outro lado, vários AG, particularmente os PUFA e os seus derivados, são ligandos 
importante para o PPARa (A Bordoni et al., 2006).  
 Com base nas correlações encontradas no presente trabalho, a ingestão do ácido oleico 
dietético (principalmente a partir do azeite) pode mostrar efeitos sinergéticos com o consumo 
simultâneo de HUFA n-3, uma característica associada à dieta Mediterrânica. Estes AG podem 
competir com os PUFA n-6, tal como o LA ou o AA, para a (re)acilação nas biomembranas, e 
funcionar como substratos para as COX, LOX e CYP (ver Capítulo 3). Por exemplo, “in vitro” o DHA 
pode reverter e/ou atenuar o efeito pro-inflamatório do palmitato livre mediado pelos TLR (“Toll 
Like Receptors”)/inflamassoma, e reduzir a acumulação lipidica e a inflamação, pela capacidade de 
supressão dos recetores tipo-NOD, e a activação da caspase-1, em células HepG2 (X Luo et al., 
2012), um mecanismo envolvido nos efeitos cardiometabólicos associados ao Met Sind. 
Adicionalmente, os HUFA n-3, principalmente o EPA (L Madsen et al., 1999), e o OA pela regulação 
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de várias vias de sinalização/transcrição (J-H Lim et al., 2013), podem favorecer o aumento da 
oxidação dos AG.  
 Em função dos resultados e das considerações mecanísticas, o OA da dieta pode influenciar 
os níveis de AA nas membranas das RBC o que, por sua vez, pode ser utilizado como um modelo 
“proxy” para outras células e tecidos “in vivo”. Por outro lado, o ácido oleico da dieta, em conjunto 
com a atividade da SCD16 e da ELOVL6 podem interferir com a partição dos AG n-3 e n-6 nas 
biomembranas, como observado para as RBC, sugerindo um importante mecanismo molecular de 
regulação fisio(pato)lógico no controlo das moléculas bioactivas envolvidas na resposta imuno-
inflamatória na obesidade e comorbilidades associadas.  
 
 

6.2.2.3. Associação entre os macronutrientes da dieta e o índice lipofílico nas 
biomembranas 

 O mesmo sub-grupo de indivíduos na “baseline”/T0 (n = 21) (ver Secção 6.2.2.2.) foi 
considerado, com o objectivo de examinar as correlações entre os macro- e os micro-nutrientes da 
dieta e um modelo (Ver Capítulo 5) do Índice Lipofílico (LI, do inglês) nas biomembranas das RBC. 
Nesta análise procurou-se igualmente obter eventuais correlações entre o LI nas RBC e os 
biomarcadores cardiometabólicos.  
Nesta amostra, o valor médio do Índice Lipofílico (LI) nas RBC representou 25.9 ± 2.0 (Tabela 6.43) 
(variando entre 20.3 e 28.3). Por análise bivariada, o LI nas biomembranas das RBC correlacionou-
se positivamente com os lípidos totais da dieta (rs = 0.497, p = 0.022), e uma tendência negativa (p 
> 0.05), próxima da significância estatística, foi observada com os PUFA totais e os H. C. da dieta 
(Tabela 6.44).  
 
Tabela 6.43. Perfil em ácidos gordos e o Índice Lipofílico (LI) nas membranas das RBC.  

  

    

Àcidos gordos nas RBC (%) Média±SD 

C15:0 0.16 ± 0.05 

C16:0 25.6 ± 1.8  

C16:1 (n7+n9) 0.37 ± 0.17  

C17:0 0.31 ± 0.09  

C18:0 15.7 ± 0.5  

C18:1 (n7+n9) 13.1 ± 0.9  

C18:2 (n6) – LA 8.7 ± 1.6  

C20:0 0.3 ± 0.42  

C20:4 (n6) – AA 12.4 ± 0.9  

C20:5 (n3) – EPA 0.6 ± 0.3  

C22:5 (n3) – DPA 1.3 ± 0.4  

C22:6 (n3) – DHA 4.6 ± 1.0  

C24:0 1.4 ± 0.8  

    

SFA (C16:0+C18:0+C20:0) 41.6 ± 2.0  

EPA+DHA (O3I) 5.3 ± 1.2  

EPA+DPA+DHA 6.6 ± 1.5  

Índice lipofílico (LI) 25.9 ± 2.0  
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Tabela 6.44. Coeficientes de correlação de Spearman´s, e parciais, entre os macronutrientes e as 
classes de lípidos da dieta e o Índice Lipofílico (LI) nas membranas das RBC. 

 

Proteínas H. Carb. Lípidos SFA MUFA PUFA PUFA n -3 PUFA n -6
LI

Modelo 1
$

-0.195 -0.403 0.497* 0.229 0.097 -0.394 -0.039 0.016

Modelo 2
#

-0.163 -0.409 0.551* 0.262 -0.004 -0.244 -0.222 0.200

* p  < 0.05

$, correlações bivariadas; #, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de energia total  
 
 
Na análise bivariada, não foram encontradas correlações significativas entre os SFA, os MUFA, e os 
PUFA n-6 e n-3 (Tabela 6.44) e os AG individuais da dieta (Tabela 6.45) e o LI nas RBC. Após ajuste 
para a ingestão total de energia, o IMC, e a idade, o total de lípidos da dieta mantém a associação 
positiva (p < 0.05) com o LI (Tabela 6.44).  
Resultados similares foram reportados recentemente com o LI nas RBC, com valor médio de 25.64, 
a associar-se com o aumento da ingestão dos SFA, com a diminuição da ingestão dos PUFA, e com 
um baixo rácio PUFA/SFA na dieta (p < 0.05), mas não foram encontradas diferenças significativas 
(p > 0.05) entre o LI RBC e os MUFA e os ácidos gordos trans (TFA, do inglês) (H Wu et al., 2013).  
 
Tabela 6.45. Coeficientes de correlação de Spearman´s, e parciais, entre os AG da dieta e o LI nas 
RBC. 

 

C16:0 C18:0 C20:0 C16:1 C18:1 C18:2 n -6 C20:4 n -6 C20:5 n -3 C22:5 n -3 C22:6 n -3

LI

Modelo 1$
0.290 0.360 0.182 -0.026 0.171 -0.001 -0.049 -0.096 0.009 -0.143

Modelo 2#
0.391 0.533* 0.222 0.099 0.097 0.194 -0.018 -0.263 -0.166 -0.279

Modelo 3&
0.289 0.517* 0.688*** 0.198 -0.465 0.416 0.201 0.132 0.217 0.134

* p  < 0.05

*** p  < 0.01

$, correlações bivariadas; #, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de energia total; &, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de lípidos totais  
 
 
O C18:0 (SA, do inglês) da dieta (% lípidos totais) correlacionou-se positivamente com o LI nas RBC 
(p < 0.05), após ajuste para a ingestão total de energia (ou a ingestão de lípidos totais), a idade e o 
IMC (modelos 2 e 3), e o C20:0 na dieta apresentou uma associação positiva, moderada-a-forte, 
com o LI nas RBC (p < 0.05), após ajuste múltiplo (modelo 3) (Tabela 6.45). Curiosamente, quando 
se considera o ajuste pelo IMC, a idade, e a ingestão de lípidos totais (modelo 3), o C18:1 n-9 e o 
C18:2 n-6 (LA) da dieta aproximam-se da significância estatística mantendo, contudo, correlações 
de sinal contrário com o LI nas RBC, negativa no caso do C18:1 n-9 e positiva com o LA (Tabela 
6.45).  
 Por análise bivariada, em função da sua estrutura química e quantidade percentual nas 
RBC, o C16:0 (PA, do inglês) correlacionou-se positivamente com o LI (rs = 0.675, p < 0.01), assim 
como os AG de cadeia impar, o C15:0 e o C17:0, apesar da sua percentagem relativa ser muito 
baixa nas RBC (0.16 ± 0.05 e 0.31 ± 0.09, respetivamente) (Tabelas 6.43 e 6.46). Ao invés, 
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considerando apenas a estrutura química, o EPA < DPA < (O3I) ≈ DHA, associam-se negativamente 
com o LI nas RBC (Tabela 6.46); contudo, apenas o DHA, e o O3I, apresentam correlações 
estatísticamente significativas (p < 0.05), e após ajuste (modelos 2 e 3), com o LI nas RBC (Tabela 
6.46). Sendo que, em relação aos dois AG da família n-6, o LA e o AA, o primeiro apresenta uma 
associação positiva (p > 0.05), e o AA correlaciona-se negativamente, com o LI nas RBC, e 
independente do modelo (Tabela 6.46). Estes resultados, com as devidas diferenças de 
metodologia e de “design” experimental, estão globalmente de acordo com o estudo de Wu et al., 
2013. Estes autores observaram que, de entre o total de AG no plasma (96 %) e nas RBC (92 %), os 
SFA, como o C15:0, o C16:0, o C17:0, o C18:0, o C20:0, e o C24:0 associavam-se de forma positiva 
(p < 0.05), enquanto que os PUFA, como o LA, o EPA, o DHA, e o AA associavam-se negativamente 
(p < 0.05), com o LI no plasma e nas RBC. Mas, com o C18:0, o C14:0, o DHA, o LA, o AA, e o C18:1 
n-9 nas RBC, como os maiores determinantes para o LI nestas células. Por outro lado, as 
correlações entre o LI (no plasma e nas RBC) e os ácidos gordos trans (TFA, do inglês) não eram 
consistentes, com o LI nas RBC (e no plasma) a associar-se positivamente, e de forma significativa, 
com o isómero trans do C18:1, enquanto que uma associação inversa, e significativa, foi observada 
para os isómeros 9c,12t e 9t,12c do C18:2 n-6 (CLA) (H Wu et al., 2013).  
 
Tabela 6.46. Coeficientes de correlação de Spearman´s, e parciais, entre os AG e o LI nas RBCs. 

C16:0 C18:0 C20:0 C16:1 C18:1 C18:2 n -6 C20:4 n -6 C20:5 n -3 C22:5 n -3 C22:6 n -3 O3I C15:0 C17:0

LI

Modelo 1
$

0.675*** -0.217 0.027 0.093 -0.286 0.108 -0.412 -0.168 -0.142 -0.389 -0.338 '0.453* '0.520*

Modelo 2
#

0.867**** -0.259 0.254 0.015 -0.364 0.376 -0.642*** -0.358 -0.418 -0.856**** -0.800**** 0.513* 0.470

Modelo 3
&

0.878**** 0.051 0.073 -0.025 -0.449 0.161 -0.403 -0.400 -0.350 '-0.799**** '-0.754**** 0.476 '0.519*

* p  < 0.05; ** p  = 0.01; *** p  < 0.01; **** p  < 0.001

$, correlações bivariadas; #, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de energia total; &, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de lípidos totais  
 
 
Por análise bivariada o LI nas RBC associou-se negativamente, e de forma significativa (p < 0.001), 
apenas com a estimativa da atividade da ELOVL6, que se manteve significativa após ajuste multiplo 
(Tabela 6.47). Por outro lado, o LI nas RBC, apresentou uma tendência de correlação negativa com 
os níveis de glucose, com os TAG, com o rácio TAG/HDL-c, e a estimativa da actividade da SCD18, e 
positiva com o HDL-c e a hsCRP, sendo mais evidentes, e significativas, após ajuste (modelos 2 e 3) 
(Tabela 6.47).  
 
 
 
 
Tabela 6.47. Coeficientes de correlação de Spearman´s, e parciais, entre o LI nas RBCs e os vários 
biomarcadores cardiometabólicos. 

Glucose HDL-c Total-c TAG TAG/HDL-c ApoA/ApoB hsCRP
a SCD18 SCD16 C16:0/C18:2 ELOVL6

LI

Modelo 1$
-0.326 0.396 0.169 -0.209 -0.242 0.178 0.354 -0.214 -0.006 0.025 '-0.719****

Modelo 2
#

'-0.537* '0.527* 0.147 '-0.544* '-0.673*** 0.192 '0.534* -0.227 -0.175 0.002 '-0.852****

Modelo 3
&

-0.409 0.247 0.178 -0.342 '-0.484* -0.006 '0.864**** '-0.469* -0.194 0.289 '-0.803****

* p  < 0.05; ** p  = 0.01; *** p  < 0.01; **** p  < 0.001

$, correlações bivariadas; #, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de energia total; &, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de lípidos totais; a) n = 18.  
 
 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

238 

 

Apesar da ausência de significância estatística (p > 0.05), que pode resultar, pelo menos em parte, 
do reduzido tamanho da amostra (ver Capítulo 5), realce para a tendência de associação negativa 
entre o LI e as L-HDL, e positiva com as S-HDL (Tabela 6.48), e que se aproxima da significância 
estatística, após ajuste para o IMC, a idade, e a ingestão de lípidos totais (modelo 3). Curiosamente, 
uma associação inversa (p < 0,05) entre o LI-RBC (e o LI no plasma) e os níveis de LDL-c foi 
previamente reportada (H Wu et al., 2013), o que pode, pelo menos em parte, explicar a 
associação positiva (p > 0.05), observada entre as 1,2-LDL, as grandes LDL, e o LI-RBC, e 
independentemente do modelo (Tabela 6.48).  
 
Tabela 6.50. Coeficientes de correlação de Spearman´s, e parciais, entre o LI nas RBCs e as 
subfracções moleculares das LDL e HDL. 

MID-LDL 1,2-LDL sd-LDL L-HDL I-HDL S-HDL

LI

Modelo 1$
-0.278 0.155 -0.004 -0.317 0.275 0.192

Modelo 2#
-0.346 0.217 0.027 -0.231 -0.023 0.275

Modelo 3&
-0.225 0.107 0.120 -0.468 -0.021 0.536

$, correlações bivariadas; #, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de energia total; 

&, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de lípidos totais.  
 
 
Discussão: 
As estratégias dietéticas são geralmente aceites como representando um factor importante na 
prevenção das CVD. Apesar das recomendações, por vezes contraditórias, acerca da natureza e a 
quantidade dos diferentes lípidos da dieta (SJ Baum et al., 2012), o aumento do consumo de 
lípidos totais e, em particular dos SFA, parece estar associado com o aumento do risco para as CVD, 
e com a maior parte das recomendações dietéticas a sugerir uma redução da ingestão dos SFA para 
valores ≤ 10 % da energia total, sem contudo especificar o tipo de macronutrientes que devem 
substituir os SFA (A Astrup et al., 2011) (ver Capítulo 3). Por outro lado, a evidência obtida dos 
estudos, epidemiológicos, clínicos e mecanicistas, indicam que a substituição dos SFA pelos PUFA, 
pode reduzir o risco de CVD e, em populações que consomem uma WD, a substituição de 1 % da 
energia dos SFA pelos PUFA, diminui os níveis do LDL-c, e pode reduzir a incidência das CVD em 
cerca de 2 a 3 % (A Astrup et al., 2011).  
Na presente análise, os lípidos totais representavam 34.6 ± 6.4 (% E), e o total de SFA 10.1 ± 2.2 (% 
E) (entre 5.8 a 15.2 % E), e com os principais SFA, o PA e o SA, a representarem 15.6 ± 1.5 e 6.1 ± 
0.96 (% dos lípidos totais), respectivamente (ver Secção 6.2.2.2.).  
Um declínio na ingestão de lípidos totais e de SFA, no período entre 1980 e 1998, para valores de 
39 % para 29.0 %, e de 15.6 % para 9.4 %, respetivamente, foi reportado no follow-up de 20 anos 
do “Nurses’ Health Study” (K Oh et al., 2005). Estes autores observaram ainda uma redução de 
16.0 % para 11.5 %, e de 2.2 % para 1.6 %, na ingestão de MUFA e TFA, respetivamente, e um 
aumento no consumo de PUFA de 5.3 % para 5.6 %. Neste estudo, após ajuste para a idade, a 
ingestão de lípidos totais, associou-se de forma significativa (p < 0.05), com o aumento do risco 
para a CHD; contudo, na análise multivariada, esta associação encontrava-se atenuada, não 
obtendo significância estatística (p > 0.05) (K Oh et al., 2005). Estes autores indicam que os efeitos 
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opostos de AG específicos presentes nas diferentes fracções lipidicas, poderia explicar a ausência 
de associação significativa entre a ingestão de lípidos totais e o risco de CHD, após análise 
multivariada e, por outro lado, que a relação entre estes AG específicos e o risco de CHD depende 
da idade e do grau de adiposidade (expresso pelo IMC). No presente estudo, por análise bivariada, 
e após ajuste para a ingestão de energia total, a idade, e o IMC, apenas a ingestão de lípidos totais 
apresentou associação positiva (p < 0.05) com o LI-RBC. Contudo, por análise bivariada, quando se 
considera os diferentes AG e classes de lípidos da dieta em função da percentagem de energia total 
(% E), o C16:0 e o C18:0, assim como os SFA e os TFA na dieta, associam-se positivamente, de 
forma significativa (p < 0.05) com o LI nas RBC.  
Em adição, uma associação forte, e positiva, foi observada entre as causas de morte por CHD 
(“follow-up” de 25 anos) e a ingestão de SFA, expressa pela suma dos ácidos laurico, mirístico, 
palmítico e esteárico (JE Hunter et al., 2010). Por outro lado, um estudo de revisão (de meta-
análise), incluindo 60 estudos RC, observou que a substituição dos SFA pelos H. C. não efectava o 
rácio colesterol total/HDL-c, enquanto que a substituição dos SFA pelos UFA, contribuía para a sua 
diminuição (RP Mensink et al., 2003). Estes autores referem que os ácidos mirístico e palmítico têm 
pouco efeito no rácio colesterol total/HDL-c, enquanto que o SA contribuía para a sua ligeira 
diminuição, e que a substituição dos lípidos pelos H. C. aumentava a concentração dos TAG no 
soro. 
 Os mecanismos envolvidos nos efeitos negativos dos SFA incluem: a) acumulação dos DAG e 
da ceramida; b) activação do NF-κB e das MAPK, e a indução dos genes inflamatórios no WAT e nas 
células do SI; c) diminuição da activação do PPARg co-activador-1 a/b e na produção de 
adiponectina e d) recrutamento das células do SI, como os macrófagos e os neutrófilos, para o 
WAT e tecido muscular (para artigo de revisão ver A Kennedy et al., 2009) (ver Capítulo 2).  
Dietas com elevado teor de lípidos (HFD, do inglês), e ricas em SFA, podem contribuir para o 
recrutamento, e aumento da actividade pro-inflamatória dos macrófagos residentes, no WAT. Em 
estudos em animais, alimentados com dietas ricas em lípidos e/ou ricas em SFA, observou-se um 
aumento na via de sinalização dos TLR4, nos macrófagos e nos adipócitos, e um aumento da 
expressão do CD11c, respetivamente, e que se encontravam associadas à diminuição da 
sensibilidade insulínica (A Kennedy et al., 2009) (ver Capítulo 2). Em adição, os SFA, ao contrário 
dos UFA, aumentam os níveis de TNFa (mRNA) em macrófagos e adipócitos; por outro lado, em 
adipócitos hipertróficos, e ao contrário dos adipócitos que contém pequenas gotículas lipidicas, 
verificou-se um aumento da expressão do TNFa e uma diminuição dos níveis de adiponectina (A 
Kennedy et al., 2009) (ver Capítulo 2). Em animais, a suplementação com igual percentagem de 
lípidos totais (40 % E) e com diferentes percentagens de SFA (6, 12, e 24 % E), os lípidos saturados, 
em valores próximos dos 12 %, afectavam de forma significativa a adiposidade, o número e o 
fenótipo dos macrófagos, a inflamação e a disfunção metabólica, e podiam contribuir para a IR, 
independentemente do teor total de gordura da dieta (RT Enos et al., 2013). Estes autores 
concluem que o comportamento dos macrófagos, a resposta inflamatória, e a IR, após a ingestão 
de uma dieta rica em lípidos, apesar de ser significativamente influenciada pelo conteúdo em SFA, 
aqueles efeitos não são necessariamente directamente proporcionais à percentagem de SFA na 
dieta.  
Na presenta amostra, após análise bivariada, os TFA (% E) e o C18:0 (% lípidos totais) na dieta, 
correlacionaram-se negativamente com a glicemia em jejum, apesar do C18:0 (SA) não obter 
significância estatística (p = 0.079). Adicionalmente, o C18:2 n-6 nas RBC, ao contrário do EPA e do 
C18:1 (n-7 + n-9), associou-se igualmente de forma negativa (p < 0.05) com a glicemia (resultados 
não mostrados).  
 Por outro lado, apesar dos SFA da dieta poderem promover o desenvolvimento, e.g., do 
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Met Sind, é importante perceber se os SFA sintetisados de novo “in vivo” podem agir de modo 
similar (para artigo de revisão ver MB Fessler et al., 2009). De facto, muitas dúvidas precistem, 
particularmente nos estudos em humanos, acerca do efeito dos SFA sobre os factores de risco CVD. 
Pelo que é do maior interesse compreender as relações entre o eventual efeito obesogénico das 
dietas ricas em lípidos (HFD), o teor de SFA vs. PUFA, o metabolismo, e o aumento do risco para as 
doenças crónicas, como o Met Sind, as CVD e a t2DM, e onde a inflamação crónica de baixa 
intensidade parece ser o factor chave, e comum, na sua etiopatologia (RT Enos et al., 2013). O que 
parece, pelo menos em parte, encontrar suporte nos resultados obtidos na presente análise, 
quando se considera a correlação entre o LI-RBC e a hsCRP, após ajuste multiplo (modelos 2 e 3), e 
incluindo o ajuste para o teor de lípidos totais da dieta (modelo 3) (Tabela 6.47). Curiosamente, 
após análise bivariada, quer o C16:0 (PA) nas RBC, quer o C20:4 n-6 (AA) (% E) na dieta, 
encontravam-se positivamente associados com os níveis de hsCRP (rs = 0.605, p = 0.008, rs = 0.550, 
p = 0.018, respetivamente). Por outro lado, a tendência de associação positiva entre o LA na dieta 
e nas RBC, mas não com o AA, e o LI-RBC reforça a importância da precaução da substituição dos 
SFA pelos PUFA n-6 (ver Capítulo 3). De facto, alguns autores observaram que dietas ricas em 
lípidos (HFD) e em PUFA n-6 podiam contribuir, mais do que as HFD ricas em SFA, para o aumento 
da inflamação e, por outro lado, os PUFA n-6 são mais susceptíveis à peroxidação, contribuindo 
para a formação de aldeídos muito reativos, como o 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE), e que podem 
induzir IR (NJ Pillon et al. 2012 e RM Machado et al., 2012 citados por RT Enos et al., 2013). Em 
adição, dietas que favoreçam o enriquecimento das LDL em C18:2 n-6 (LA) estão associadas ao 
aumento da suscetibilidade das LDL à oxidação, um efeito relacionado com o aumento do risco de 
CHD (PW Siri-Tarino et al., 2010) (ver Secção 6.2.4.3.).  
 Estudos “in vitro” e em modelos animais permitiram constatar que os efeitos dos SFA são 
mediados principalmente pela capacidade de funcionarem como ligandos para os TLR (“Toll Like 
Receptors”), como sejam o TLR2 e TLR4, em vários tipos de células, mas particularmente nos 
macrófagos e adipócitos, o que resulta na indução da transcrição de genes pro-inflamatórios, 
envolvendo as vias de transdução de sinal do NF-κB e das MAPK (MB Fessler et al., 2009). De facto, 
em modelos animais a activação dos TLR4 nos hepatócitos contribuía para a inflamação e a IR 
associadas à obesidade, enquanto que a inibição dos TLR2 protegia da fibrose cardiaca induzida 
pela Ang II, pela capacidade de atenuar o recrutamento dos macrófagos e a resposta inflamatória 
no coração (L Wang et al., 2014). Por outro lado, a ativação dos TLR, e.g., via TNFR/NF-κB (ver 
Capítulo 2), estimula a produção de citocinas pro-inflamatórias (como o TNFa e a IL-6) e de fatores 
de adesão, envolvidos na inflamação crónica de baixo nível e na disfunção endotelial, usualmente 
associada à obesidade e às suas comorbilidades, como a t2DM (MB Fessler et al., 2009) (Figura 
6.20). De facto, para além da associação positiva e significativa com a CRP, referida anteriormente 
em indivíduos do género masculino, o LI no plasma, mas não o LI-RBC, encontrava-se igualmente 
significativamente correlacionado com a IL-6, o TNFR1 e TNFR2, as VCAM, e as ICAM, e com baixos 
níveis de adiponectina (H Wu et al., 2013). Em adição, a IL-6 está envolvida na estimulação e no 
aumento dos níveis de hsCRP em circulação (ver Capítulo 2) (Figura 6.20).  
No presente estudo, por análise bivariada, o SA (% E), os SFA (% E) e os TFA (% E) na dieta 
correlacionam-se negativamente, e de forma significativa (p < 0.05) com os níveis de TAG em 
circulação, ao invés o C18:1 e o C16:1 nas RBC associaram-se positivamente (p < 0.05) com os TAG, 
e ao contrário do C18:2 n-6 que associou-se negativamente (rs = -0.610, p = 0.003).  
Por um lado, o C16:1 e o C15:0 nas RBC correlacionaram-se positivamente, e de forma significativa 
(p < 0.05), com as oxLDL e a adiponectina, respetivamente; enquanto que o C18:0 (% lipidos totais) 
na dieta e nas RBC, associaram-se negativamente (rs = -0.439 e rs = -0.414, respetivamente), mas 
de forma não significativa (p > 0.05), com a adiponectina. Por outro lado, o LI nas RBC, não 
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apresentava, por análise bivariada, correlações significativas com os níveis de oxLDL e de 
adiponectina (resultados não mostrados). 
Os SFA, e os PUFA, podem também influenciar as vias de sinalização dos TLR, pela capacidade de 
interferir, na composição e nas propriedades de “empacotamento” dos PL nos domínios raft e não 
raft nas (bio)membranas, e/ou na translocação destes receptores, e como observado para o DHA 
(RS Chapkin et al., 2008) (ver Capítulos 2 e 3). De facto, os PUFA parecem contribuir para alterar a 
organização e a composição dos rafts lipidicos na membrana plasmática, contribuindo para 
modificar as vias de sinalização, e diminuindo, e.g., a activação e translocação dos TLR4 para a 
superfície das células. Ao invés, as propriedades de “empacotamento” dos PL ricos em SFA, e a 
organização e estrutura molecular destes AG, permitem uma boa integração nos domínios raft das 
(bio)membranas, sendo que, uma parte significativa das proteínas nestes domínios requer 
palmitoilação e/ou miristoilação, incluindo o TRAM (“TRIF-related adaptor molecule”), envolvido 
na via do TLR4, e que necessita de acilação prévia de modo a facilitar a localização ideal nas 
membranas, e o seu correcto funcionamento (MB Fessler et al., 2009) (Figura  6.20).  
 Em linha com a sua importância dietética, e em particular no total dos SFA, com valores 
médios de 6.1 ± 0.96 (% lípidos totais), variando entre os 4.27 % e os 8.30 %, o SA é igualmente um 
dos AG em maior percentagem (mol %) nas RBC, com valores de 15.7 ± 0.5 % (Tabela 6.43). A 
ingestão do SA na Europa foi estimada como variando entre 1.8 % e 4.4 % da energia total, e com 
uma ingestão média de ≈3.1 % reportada nos EUA, e com as principais fontes de SA associadas ao 
consumo de alimentos de origem animal, seguido pelos produtos horticolas, doces, e os óleos e 
gorduras (para artigo de revisão ver JE Hunter et al., 2010). Á semelhança de outros SFA de cadeia 
longa, a ingestão de SA parece não apresentar impacto negativo para a saúde, e em particular em 
relação ao aumento do risco para as CVD (P Legrand e V Rioux, 2010). Contudo o SA, apesar de 
neutral em relação aos níveis de colesterol, pode funcionar como um AG pro-lipogénico.  
Individualmente, o PA e o SA induzem as vias de sinalização das MAPK, o que pode contribuir para 
a diminuição da actividade/expressão da PGC-1 a/b e da biogénese mitocondrial, o que estaria 
relacionado com a redução da oxidação dos AG e da glucose, contribuindo para o seu aumento nos 
tecidos e em circulação (A Kennedy et al., 2009). A elevada velocidade de conversão do C18:0 até 
C18:1 n-9, mediado pela SCD18, pode explicar o efeito neutro do SA em relação ao metabolismo 
do colesterol, comparativamente com outros SFA, mas contribuir para justificar o aumento da 
secrecção das VLDL hepáticas, e o aumento da lipogénese e da obesidade (P Legrand e V Rioux, 
2010) (Figura 6.20). Contudo, estes autores, neste artigo de revisão, referem que uma eventual 
tendência pro-trombótica do SA mostrou ser inconsistente.  
Outros referem que os SFA (C10:0-C18:0) aumentam significativamente os níveis de mRNA da PGC-
1b, o que contribui para a co-activação da família dos fatores de transcrição associados ao SREBP, o 
que induz o aumento, e.g., da FAS e da SCD1. Os SFA, tal como os MUFA, podem ligar-se ao HNF4 
(“hepatocyte nuclear factor 4”) e, em adição, o palmitato pode induzir outros fatores de 
transcrição, como o NF-κB e o PPARa (P Legrand e V Rioux, 2010).  
Curiosamente, a associação positiva (p < 0.05) entre o LI nas RBC com o C16:0 (PA) e o C18:0 (SA), 
ocorre para o PA quando este se encontra nas RBC, e para o SA quando se considera a ingestão 
dietética, e com o ácido araquinico (C20:0) numa posição próxima da observada para o C18:0 
(Tabelas 6.45 e 6.46).  
Contudo, estudos em humanos e animais hiperlipidémicos, observaram que o aumento pos-
prandial significativo dos níveis séricos de SA, comparativamente com os outros AG, era devido ao 
efeito estimulatório da insulina sobre a de novo sintese, via SREBP-1c, com aumento da 
actividade/expressão da ACC, da FAS, e da ELOVL6, e a subsequente elongação do PA até SA, 
catalizada pela ELOVL6 (X Chu et al., 2013). Estes autores indicaram que a diminuição dos níveis de 
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SA pode contribuir para o aumento da sensibilidade insulínica, e que a inibição da SREBP1c era 
mais efectiva para essa melhoria, comparativamente com a inibição da ELOVL6, evitando o 
aumento da concentração de PA. Contudo, como referido anteriormente (ver Capítulos 2 e 3), a 
estimulação do ChREBP, por exemplo, pela glucose, pode igualmente contribuir para o aumento da 
actividade/expressão da ACC/FAS/ELOVL6 (ver Figura 6.20). Em adição, o efeito metabólico dos AG 
de cadeia impar, o C15:0 e o C17:0, e/ou da matrix alimentar onde se encontram maioritariamente 
presentes, pode ajudar a explicar a consistente associação positiva, e significativa, com o LI-RBC 
(Tabela 6.46), apesar da sua percentagem relativa ser muito baixa nas RBC (Tabela 6.43), 
apresentando-se como provável o envolvimento da SCD1. Por exemplo, os BCAA parecem associar-
se positivamente com os níveis de leptina em circulação. Adicionalmente, a leptina pode estar 
envolvida na inibição hepática da SCD1, por mecanismos independentes da insulina e da SREBP-1c 
(SB Biddinger et al., 2006).  
Um estudo, em 54 indivíduos, incluidos em um programa de intervenção sobre os estilos de vida 
(dieta e atividade física), e com a estimativa da actividade da SCD1(8) hepática a ser determinada 
em função do rácio C18:1 n-9/C18:0 nos TAG das VLDL no soro, mostrou que a SCD1(8) 
correlacionava-se negativamente com o teor de lípidos no fígado (p < 0.05) e positivamente com a 
sensibilidade insulinica (N Stefan et al., 2008). Estes autores referem que estas correlações 
dependem da adiposidade geral, concluindo que o aumento da actividade da SCD1(8) hepática 
pode regular a acumulação de lípidos no fígado e, possivelmente, contribuir para proteger da IR 
associada à obesidade.  
Estudo “in vitro”, utilizando células endoteliais (EC) na presença de vários SFA, observaram que os 
SFA de cadeia longa (C14:0-C20:0) inibem o crescimento das EC, de forma dependente do tamanho 
da cadeia acilo, enquanto os SFA de cadeia média (C6:0-C12:0) não afectavam de forma 
significativa o crescimento das EC, e o SFA de cadeia curta (C4:0) estimulava o crescimento destas 
células (KA Harvey et al., 2010). Como indicado por estes autores, o SA induzia de forma 
significativa, e comparativamente com os ácidos palmítico e mirístico, a apoptose e a necrose das 
EC, o aumento da expressão da ICAM-1, e a activação do NF-κB de forma dependente da dose. O 
efeito pro-apoptótico do PA e do SA parece requerer a formação de acilo-CoA e a ativação do NF-
κB (P Legrand e V Rioux, 2010). Contudo, em culturas de astrócitos, o PA, assim como os ácidos 
laurico e esteárico, e ao contrário dos UFA, induziam a libertação de TNFa e IL-6, num processo que 
requer a presença dos TLR4 (e menos dos CD36 e TLR2), e que não depende da formação de 
palmitoil-CoA (S Gupta et al., 2012). Estes autores indicam que a inibição das vias das MAPK 
previne o efeito pro-inflamatório do PA, e que o DHA, de forma dependente da dose, previne a 
ação do PA nas vias de sinalização relacionadas com a inflamação nos astrócitos e, concluindo que 
altos níveis de SFA em circulação, podem causar inflamação cerebral “in vivo”, e participar nos 
efeitos neurológicos adversos associados à obesidade e ao Met Sind.  
Ao melhor conhecimento, este foi o primeiro estudo que relacionou as subfrações moleculares das 
HDL/LDL com o LI. Pelo que não existe a possibilidade de comparar os resultados obtidos nesta 
pequena amostra com estudos, por exemplo, de base-populacional, em amostras de grandes 
dimensões. Contudo, apesar do LI no plasma e nas RBC, se correlacionar de forma consistente com 
os factores de risco para a CHD, incluindo o aumento da adiposidade (IMC), após ajuste, e.g., para 
a idade, e os hábitos tabágicos, o LI no plasma, mas não o LI-RBC, encontrava-se significativamente 
correlacionado com factores de risco para a CHD, incluindo o aumento dos TAG, dos rácios 
colesterol total/HDL-c e LDL-c/HDL-c, ou com a CRP, e com baixos níveis de HDL-c (H Wu et al., 
2013). Na presente análise, tanto o total de lipidos (% E), como o C16:0 (% E), o C18:0 (% E), e os 
SFA (% E), e ao contrário do EPA (% E), na dieta, correlacionaram-se positivamente (p < 0.05) com 
os níveis de HDL-c, após análise bivariada.  
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A diminuição dos níveis de LDL-c, que acompanham usualmente a redução da ingestão dos SFA, 
parece ocorrer especificamente com as grandes LDL (1,2-LDL) e, em indivíduos que alteraram uma 
dieta rica em SFA, para uma dieta rica em MUFA ou PUFA, uma pequena, mas significativa, 
diminuição no tamanho das partículas de LDL pode ser observada (DM Dreon et al., 1998 e M Kratz 
et al., 2002 citados por PW Siri-Tarino et al., 2010). Por um lado, este autores referem que, baixas 
concentrações de sdLDL, que resultam da diminuição da ingestão de H. C. (26 % E vs. 54 % E), são 
similares às observadas com as dietas ricas (15 % E) e pobres (8 % E) em SFA, e derivados 
principalmente de produtos lácteos; ao invés, uma ingestão elevada de SFA parece aumentar as 
grandes partículas de LDL, e independentemente da perda de peso corporal e, por outro lado, a 
diminuição do HDL-c, associado à redução da ingestão dos SFA, não parece estar relacionada com 
alterações na composição das partículas de HDL. 
Por análise bivariada, o C16:1 nas RBC associou-se positivamente (p < 0.05), e o total de TFA na 
dieta (% E) negativamente (p < 0.05), com as 1,2-LDL (grandes LDL). Por outro lado, o C20:0 nas 
RBC correlacionou-se negativamente (p < 0.05) com as MID-LDL (IDL), e positivamente com as 
sdLDL, mas de forma não significativa (p = 0.086). Adicionalmente, o DHA, e o O3I nas RBC, e o 
C18:1 n-9 (% lípidos totais) na dieta, associaram-se negativamente com as sdLDL, contudo de 
forma não significativa (p = 0.076, p = 0.090, e p = 0.098, respetivamente).  
De facto, os SFA individualmente apresentam efeitos fisio(pato)lógicos diferentes, e com os 
estudos epidemiológicos a sugerirem a presença de associação entre o C18:0 (SA) e a CHD (A 
Astrup et al., 2011). Por exemplo, no “Nurses’ Health Study”, estudo prospectivo, incluindo mais 
de 80000 mulheres com idades entre os 34 e os 59 anos, com um “follow-up” de 14 anos e a 
incidência de 939 casos de eventos CHD major, indicou para o SA (C18:0) o mais elevado RR para o 
desenvolvimento de CHD, de entre os SFA analisados e, apenas comparável ao PA, sendo que, após 
análise multivariada, e.g., para a idade e os hábitos tabágicos, o RR para o aumento do SA em 1 % 
E era de 1.19 (95 % CI: 1.02, 1.37), comparativamente com o C16:0 (PA) com um RR de 1.07 (0.98, 
1.17) (FB Hu et al., 1999). Contudo, uma associação não significativa (p > 0.05) para o C18:0 foi 
observada após ajuste para a soma do C12:0 e do C16:0 (FB Hu et al., 1999). Estes autores indicam 
que o rácio PUFA/SFA apresentou uma associação forte e inversa com o risco de CHD, com um RR, 
após análise multivariada, com valores de 0.58 (95% CI: 0.41, 0.83; p < 0.0001) e, ao contrário, e.g., 
do rácio carnes vermelhas/(carnes brancas + consumo de peixe) que encontrava-se positivamente 
associado com o risco de CHD e, tendo concluido que, uma eventual distinção, nas recomendações 
dietéticas, entre o SA e os outros SFA não parece ser importante na redução do risco de CHD, em 
parte, devido à elevada correlação que existe entre o SA e os outros SFA, normalmente presentes 
na dieta.  
Outros estudos, observaram, por exemplo, um aumento no HDL-c, em homens saudáveis, após o 
consumo de uma barra de chocolate de leite/dia (fornecendo 42 g de SFA, dos quais 17 g de SA), 
comparativamente com os homens que consumiam um “snack” rico em H. C.; em adição, refeições 
ricas em SA mostraram, igualmente, uma diminuição nos níveis de TAG, comparativamente com as 
refeições ricas em outros SFA de cadeia longa, ou mesmo em UFA (JE Hunter et al., 2010).  
De facto, alguns autores, reforçam a importância da matrix alimentar, comparativamente com o 
seu conteúdo em AG, na capacidade preditiva do risco para a CHD (A Astrup et al., 2011).  
Curiosamente, o LI-RBC apresentou uma associação positiva com o HDL-c e negativa com os TAG, 
expressa pela associação negativa com o rácio TAG/HDL-c, após ajuste multiplo (modelo 2) (Tabela 
6.47), sendo que, ao contrário do LI no plasma que será um biomarcador de curto termo, o LI nas 
RBC parece funcionar como um biomarcador de médio/longo termo. Adicionalmente, o C16:0 nas 
RBC, associou-se negativamente com as L-HDL (rs = -0.511, p = 0.043), e positivamente com as S-
HDL, mas de forma não significativa (p = 0.089), por análise bivariada. 
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Outro aspeto importante do presente trabalho, também observado no estudo de H Wu et al., 
2013, refere-se à associação positiva, e significativa após ajuste multiplo incluindo o IMC (modelo 2 
e 3), entre o LI nas RBC e os níveis de hsCRP em circulação, o que pode sugerir uma possível ligação 
entre os mecanismos envolvidos na composição e conformação das biomembranas e a resposta 
imuno-inflamatória (Figura 6.20), ou vice-à-vice.  
 
 
 

 
 
Figura 6.20. Efeito dos SFA e dos PUFA (e.g., o DHA) sobre a estrutura/função das biomembranas, 
com efeitos sobre as vias de sinalização (e.g., TLR) e a resposta inflamatória. 
 
 
Estudos prévios reportaram que a fluidez das membranas das RBC encontrava-se diminuída em 
indivíduos do género feminino em função do aumento da adiposidade, o que estaria relacionado 
com a redução da velocidade do fluxo sanguíneo, e na difusão do oxigénio através das membranas 
das RBC, comprometendo a sua entrada nos tecidos (R Cazzola, et al., 2004), sendo que, à 
semelhança do oxigénio também o óxido nítrico apresenta propriedades hidrofóbicas.  
A alteração na fluidez das biomembranas pode contribuir para modular a atividade de vários 
receptores de membrana, vias de transdução de sinal, e/ou nas proteínas envolvidas no transporte 
de iões (K+, Na+, ou Ca2+). Por outro lado, a alteração na fluidez das membranas das lipoproteínas 
pode contribuir para a etiologia da CHD (H Wu et al., 2013), realçando a importância dos grupos 
acilo na composição e conformação dos PL, e na função das (bio)membranas (ver Capítulo 2 e 3).  
A diminuição da fluidez das RBC encontrava-se associada com o aumento da concentração 
plasmática da hsCRP e com a redução dos níveis de óxido nítrico em indivíduos hipertensos, do 
género masculino, comparativamente com os indivíduos normotensos, sendo que, por análise 
multivariada, e após ajuste para vários factores de risco, a concentração plasmática de hsCRP era 
um preditor independentente da fluidez das membranas das RBC (K Tsuda, 2012). Este autor refere 
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que a redução na fluidez das membranas das RBC pode estar associada ao aumento do ambiente 
pro-inflamatório (Figura 6.20), sugerindo que o efeito da CRP sobre a fluidez das membranas das 
RBC pode ser parcialmente mediado pelo impedimento na biodisponibilidade do óxido nítrico, mas 
sem excluirem um eventual efeito directo da CRP sobre as propriedades estruturais e funcionais 
das biomembranas. 
 Em virtude dos resultados obtidos, podemos concluir que os lípidos totais e os SFA, 
principalmente o C18:0, da dieta correlacionam-se de forma positiva com o LI nas RBC. Sendo que, 
a associação observada entre o LI-RBC e a hsCRP, um factor de risco independente para as CVD, 
sugere uma possível ligação entre os processos envolvidos na formação e conformação estrutural 
das biomembranas, com a resposta imuno-inflamatória, e/ou v-v, o que está de acordo com os 
resultados descritos na literatura; pelo que, de futuro, o LI pode ser considerado como parte 
integrante do algoritmo, como factor preditor, das CVD.  
  
 
 
6.2.2.4. Os ácidos gordos trans da dieta correlacionam-se negativamente com a estimativa da 
atividade da estearoil-CoA dessaturase 

O impacto negativo dos ácidos gordos trans (TFA, do inglês) para a saúde humana, levou a 
uma redução significativa dos seus níveis em muitos produtos alimentares e, principalmente a 
expensas dos TFA de origem industrial (iTFA), com algumas exceções, entre os produtos de 
pastelaria e os produtos de panificação (N Aldai et al., 2013). Esta redução, para além de questões 
regulamentares (S Stender et al., 2012), foi obtida através da melhoria dos processos de 
catálise/biocatálise e pela alteração nos ingredientes/formulação dos produtos alimentares. Nos 
países da Europa Ocidental a ingestão de iTFA decresceu de forma considerável, e um estudo 
preliminar na população adulta dos EUA, mostrou uma redução significativa, na ordem dos 50 %, 
dos principais TFA no plasma, em 2000 e 2009 (S Stender et al., 2012 e HW Vesper et al., 2012). 
Como resultado do declínio dos iTFA, os TFA naturais derivados dos ruminantes (rTFA), como os 
encontrados no leite e na carne, aumentaram a sua percentagem relativa no total dos TFA da dieta 
(KF Husshof et al., 1999 e DJ Baer, 2012).  
De acordo com o Codex, o termo TFA refere-se a todos os isómeros geométricos dos MUFA e dos 
PUFA, contendo pelo menos uma ligação dupla carbono-carbono, não conjugada, na configuração 
trans, o que, por definição, exclui os isómeros do ácido linoleico conjugado (CLA) (Y Wang e SD 
Proctor, 2013). Por um lado, a maior parte dos estudos, e em particular quando se considera os 
TFA totais da dieta, não faz distinção entre os iTFA e os rTFA, incluindo os CLA. Por outro lado, as 
frações lipídicas contendo os iTFA e/ou os rTFA contém TFA estruturalmente similares, mas em 
diferentes proporções, e com o t9C18:1 (ácido elaidico, EA) + t10C18:1, e o t11C18:1 (ácido 
vacénico, VA), como os principais componentes dos iTFA e rTFA, respetivamente. Isómeros trans 
dos ácidos linoleico e linolénico podem ser encontrados em gorduras utilizadas para fritura, e com 
a fração lipídica dos ruminantes a poder conter igualmente pequenas quantidades de CLA. Por 
exemplo, nos países Mediterrâneos mais de 50 % da ingestão total de TFA era obtida de rTFA e, nos 
EUA, os rTFA (mais de 85 % provinha da gordura do leite) representavam cerca de 20 % da ingestão 
total de TFA; mas com a ingestão dos rTFA a variar consideravelmente entre os vários países e com 
o consumo, e.g., de VA e do c9,t11 CLA entre as 0.4 a 0.8 g/dia e as 0.14 e 0.33 g/dia, 
respetivamente. Dezasseis isómeros naturais do CLA foram identificados, com diferentes 
combinações geométricas e posicionais, com o cis-9, trans-11 CLA (c9,t11 CLA, ≈90%) como o 
isómero predominante, e com pequenas quantidades do trans-10, cis-12 CLA (t10,c12) (SK 
Gebauer et al., 2011; N Aldai et al., 2013; IA Brouwer et al., 2010; SK Gebauer et al., 2011 e D Vyas 
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et al., 2012). Por exemplo, a ingestão média do total de CLA na população Portuguesa foi estimada 
em cerca de 74 mg/dia, e com o c9,t11 e o t7,c9 como os isómeros mais representativos (SV 
Martins et al., 2007).  
Contudo, muitas dúvidas persistem, por exemplo, no que respeita à dose e ao efeito específico dos 
isómeros dos TFA na etio(pato)logia das doenças crónicas, nos mecanismos que regulam o 
metabolismo da energia, na inflamação, na sensibilidade insulínica, no metabolismo lipídico e 
lipo(apo)proteico, ou na formação e conformação das (bio)membranas (D Mozaffarian et al., 2006 
e D Vyas et al., 2012). Enzimas lipogénicas, como a FAS (“fatty acid synthase”) e a SCD (“stearoyl-
CoA desaturase”) são enzimas chave no metabolismo energético e lipídico. De entre as várias 
isoformas, com especificidade de substrato e tecidular, a SCD1 é a principal isoforma encontrada 
no fígado e no AT (Figura 6.21). A SCD1 parece estar envolvida na obesidade e na 
hipertriacilgliceridemia (quando ocorre aumento da atividade/expressão), ou na aterosclerose e na 
inflamação (quando ocorre diminuição da atividade/expressão) (X Liu et al., 2011). Por outro lado, 
apesar dos efeitos biológicos específicos dos diferentes isómeros, os TFA da dieta podem 
apresentar efeitos aditivos (positivos ou negativos) com os outros constituintes da matriz 
alimentar, como por exemplo os SFA e os PUFA, sendo que o aumento do risco cardiometabólico, 
tem sido associado à ingestão dos TFA totais, mas também aos alimentos que contém quantidades 
significativas de iTFA (SK Gebauer et al., 2011; S Stender et al., 2008 e D Mozaffarian et al., 2006).  
 Uma subamostra de vinte e um indivíduos (n = 21) na “baseline” de ambos os géneros, com 
uma média de idades de 48 ± 19.0 anos e IMC de 27.8 ± 4.3 kg/m2 (ver Secção 6.2.2.2.) foi 
considerada com o objetivo de examinar as eventuais correlações entre os TFA totais da dieta (% 
lípidos totais), com os parâmetros bioquímicos, o perfil em AG e a estimativa das atividades da 
SCD16 (C16:1(n-7+n-9)/C16:0) e da SCD18 (C18:1(n-7+n-9)/C18:0) nas membranas das RBC. 
 
Resultados: 
A ingestão dos TFA totais na dieta, em função do FFQ, correspondeu a 1.15 ± 0.28 % do total de 
lípidos por dia, com uma amplitude entre os 0.59 % e os 1.69 %, ou 1.09 ± 0.49 g/dia (entre 0.55 g 
e 2.66 g/dia). Por exemplo, nos países Mediterrâneos a ingestão de TFA totais representava menos 
de 1g/dia até 3g/dia, pelo que os resultados obtidos na presente análise estão de acordo com a 
literatura; contudo, valores mais elevados podem ser obtidos, numa base individual, em função do 
padrão alimentar (S Stender et al., 2012 e S Stender et al., 2008).  
 Os TFA totais da dieta correlacionaram-se positivamente com o leite meio-gordo (≈1.5 % 
gordura, 169 ± 208 g/dia, média ± SD, entre 0.0 e 610 g/dia) (rs = 0.633, p = 0.002) e com os 
produtos de pastelaria (6.7 ± 10.5 g/dia, entre 0.0 e 30.0), contudo, com estes últimos no limiar da 
significância estatística (rs = 0.432, p = 0.051), mas não com os produtos cárneos ou os produtos de 
panificação (p > 0.05), apesar de positivamente associados, e com o leite magro, que apresentaram 
uma associação inversa, próxima da significância estatística (rs = -0.417, p = 0.06).  
Na análise bivariada (modelo 1), a ingestão de TFA correlacionou-se negativamente com a 
estimativa das atividades da SCD16 (p = 0.009) e da SCD18 (p = 0.042), mas não com a ELOVL6 ou o 
rácio C16:0/C18:2 n-6 (p > 0.05) nas RBC. Após ajuste múltiplo (modelo 2), os TFA mantiveram a 
correlação negativa com a SCD16 e a SCD18 (p = 0.031 e p = 0.005, respetivamente). Do mesmo 
modo, após ajuste múltiplo, incluindo também os PUFA totais da dieta (14.5 ± 5.1 g/dia, média ± 
SD, entre 7.2 e 24 g/dia), ambas as associações permaneceram negativas e significativas. Ao 
contrário, após inclusão do leite meio-gordo e/ou os produtos de pastelaria no modelo 2, apenas a 
correlação com a SCD18 manteve a significância estatística (Tabela 6.49 e resultados não 
mostrados).  
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Tabela 6.49. Coeficientes de correlação de Spearman’s (modelo 1) e parciais, ajustadas para a 
idade, o IMC, e a ingestão de energia total (modelo 2), entre os TFA totais da dieta, os parâmetros 
bioquímicos, e a estimativa da atividade da SCD16 e SCD18. 

Glucose HDL-c Total-c TAG ApoA/ApoB hsCRPa SCD18 SCD16 C16:0/C18:2

TFA da dieta

Modelo 1$
-0.227 -0.107 -0.511* -0.339 0.309 0.187 -0.447* -0.558** -0.095

Modelo 2
#

-0.036 -0.268 -0.405 -0.176 0.239 0.290 -0.642** -0.524* 0.137

* p  < 0.05; ** p  < 0.01 

$, correlações bivariadas; #, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de energia total; a n=18  
 
 
Estes resultados parecem indicar que o efeito dos iTFA, eventualmente em maioria nos produtos 
de pastelaria, e dos rTFA, sobre a atividade/expressão da SCD pode ser, pelo menos em parte, 
independente do teor de PUFA totais na dieta. Por outro lado, em função do padrão dietético, 
estes resultados parecem sugerir que, os TFA naturais (rTFA) são predominantes, no total dos TFA 
da dieta, comparativamente com os iTFA, e/ou, que os efeitos dos rTFA (incluindo os isómeros do 
CLA) sobre a regulação da expressão génica, os níveis de proteína, e/ou a atividade da SCD é 
superior aos iTFA.  
Estudos “in vitro”, utilizando células HepG2, reportaram que o isómero t10,c12 CLA contribuía para 
a diminuição da dessaturação do C18:0 (SCD18), mas não do C16:0 (SCD16) (JK Yee et al., 2008), e 
com estes autores a reportarem que este isómero não afetava a expressão da SCD1. Por outro lado, 
os efeitos do CLA na atividade/expressão e nos níveis de proteína da SCD1 parecem ser isómero-
específicos, com o t10,c12, mas não o c9,t11, a afetar a expressão da SCD1 “in vivo” e “in vitro” (D 
Vyas et al., 2012; Y Park et al., 2000 e T Obsen et al., 2012). Contudo, o efeito do CLA, 
comparativamente com outros TFA, sobre os fatores de transcrição, como o ChREBP, os PPAR, ou o 
SREBP1c, e os seus genes alvo, incluindo a SCD1, a ACC e a FAS, não é consensual (D Vyas et al., 
2012 e AKG Kadegowda et al., 2010). 
A SCD16 parece ser a principal SCD1 envolvida na biossíntese dos TAG, e no aumento da excreção 
das VLDL hepáticas, e no efeito obesogénico, associado ao aumento da atividade/expressão da 
SCD1, em virtude da associação positiva com o IMC, os TAG, o colesterol total (Total-C), e o LDL-c, e 
negativa com o HDL-c e o rácio ApoA1/ApoB, o que parece denotar uma maior regulação da SD16 
pela SREBP, enquanto que a SCD18 parece estar mais dependente da regulação do ChREBP, em 
virtude da sua correlação positiva com os níveis de glucose em jejum (ver Secção 6.2.2.2.), e/ou 
eventualmente relacionada com a diferente compartimentalização dos sistemas/das dessaturases 
(JK Yee et al., 2008; L Eissing et al., 2013; MR Kaadige et al., 2015 e DB Jump et al., 2008).  
Contudo, é importante referir que ao ajustar, incluindo no modelo o leite e/ou os produtos de 
pastelaria, estamos a considerar a matriz alimentar no seu todo (MB Fessler et al., 2009). Sendo 
que, por exemplo, a ingestão de TFA estava inversamente associada com a atividade física, o 
consumo de álcool, de proteínas, de AG n-3, e de fibra dietética, e positivamente associada com o 
IMC (D Mozaffarian et al., 2004) (ver Secção 6.2.1.3.).  
 Por análise bivariada, os TFA da dieta mostraram uma correlação negativa com o colesterol 
total (p = 0.018), que se manteve negativa, mas não significativa (p > 0.05), após ajuste para a 
idade, o IMC, e a ingestão de calorias totais, e com o colesterol das HDL (p > 0.05) (Tabela 6.49).  
Uma associação inversa entre a ingestão de TFA e os níveis de HDL-c, e positiva com o rácio LDL-
c/HDL-c, foi previamente observada (D Mozaffarian et al., 2004), e com o CLA a poder contribuir, 
igualmente, para a diminuição dos níveis de HDL-c em humanos (H Blankson et al., 2000 e U 
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Risérus et al., 2002). Por outro lado, todos os TFA, os iTFA e os rTFA (incluindo os isómeros do CLA), 
podem aumentar o rácio LDL-c/HDL-c no plasma, um fator de risco aterogénico em humanos, e de 
forma dependente da dose (IA Brouwer et al., 2010).  
Curiosamente, em animais, alimentados com uma dieta hipercolesterolémica, o consumo de 
quantidades elevadas de iTFA ou de rTFA, apresentava o mesmo efeito sobre os fatores tradicionais 
de risco, no plasma, para a CHD (BH Rice et al., 2010), mas com capacidade para influenciar de 
forma diferente o perfil das subfrações moleculares das HDL (e LDL) (BH Rice et al., 2010 e BH Rice 
et al., 2012).  

A ingestão de uma mistura de isómeros do CLA [80:20 do c9,t11 CLA e do t10,c12 CLA, 
respetivamente], de iTFA, e com o àcido oleico como controlo, correspondente a 7 % E, em 
indivíduos aparentemente saudáveis, mostrou que a mistura de CLA aumentava o LDL-c e diminuía 
o HDL-c, de forma significativa, comparativamente com o OA, mas com os iTFA da dieta a 
aumentar os TAG, o LDL-c, e a ApoB, de forma significativa, comparativamente com a mistura de 
CLA, mas não se observaram diferenças significativas nos rácios Total-c/HDL-c e LDL-c/HDL-c (AJ 
Wanders et al., 2010). Por um lado, a suplementação com CLA (3 g, mais de 80 % de c9,t11 CLA), 
em indivíduos obesos, durante 3 meses não afetou o perfil lipo(apo)proteico, comparativamente 
com o OA, mas aumentou a IR e a peroxidação lipídica (U Risérus et al., 2004). Por outro lado, a 
suplementação com 4 g/dia de CLA (2.5 g c9,t11 CLA, 0.6 g t10,c12 CLA), em indivíduos com 
excesso ponderal/obesos, durante 6 meses, não mostrou efeitos sobre o perfil lipo(apo)proteico, 
os níveis de CRP, a tensão arterial, ou a rigidez da aorta, medida pela PWV (I Sluijs et al., 2010 
citado por SK Gebauer et al., 2011).  
 Os TFA correlacionaram-se, igualmente de forma negativa, com o C16:1 (n-7 + n-9) nas RBC 
(p = 0.019), que permaneceu significativa após ajuste-múltiplo (p = 0.043) e, uma tendência de 
associação positiva (p=0.06) foi observada com o C18:0 (Tabela 6.50). Em adição, os TFA totais da 
dieta correlacionaram-se de forma negativa com o C18:1 (n-7 + n-9) nas RBC (p > 0.05), e próximo 
da significância estatística após ajuste múltiplo. Contudo, ao contrário do C16:1, cujo conteúdo nas 
RBC parece refletir essencialmente o metabolismo “in vivo”, uma parte significativa do C18:1, e em 
particular o isómero C18:1 n-9, pode ser obtido da dieta (ver Secção 6.2.2.2.), o que parece 
justificar a ausência de associação significativa entre os TFA e o C18:1 (n-7 + n-9) nas RBC, apesar 
da associação negativa e significativa com a SCD18, e como observado para a SCD16 e o C16:1 
(Figura 6.21).  
Ao invés, outros autores, indicaram que a diminuição do C18:0, observada no VAT no contexto do 
aumento da adiposidade, estaria relacionada com a redução da FAS e da ELOVL6, e com o aumento 
da SCD (L Eissing et al., 2013).  
 
Tabela 6.50. Coeficientes de correlação de Spearman’s (modelo 1) e parciais, ajustadas para a 
idade, o IMC, e a ingestão de energia total (modelo 2), entre os TFA totais da dieta, e o perfil em 
ácidos gordos nas RBC. 

 

àcidos gordos e os seus rácios nas RBC (% do total )
C16:0 C18:0 C18:1 C16:1 C18:2n -6 C20:4n -6 C20:5n -3 C22:5n -3 C22:6n -3 O3I EPA/AA

TFA da dieta

Modelo 1$
0.237 0.304 -0.386 -0.506* 0.131 0.100 -0.325 -0.106 -0.075 -0.160 -0.290

Modelo 2#
0.168 0.465 -0.453 -0.496* 0.065 0.321 -0.317 0.013 -0.047 -0.129 -0.375

* p  < 0.05

$, correlações bivariadas; #, correlações parciais ajustadas para a idade, o IMC, e a ingestão de energia total; O3I: Omega-3 Index (EPA+DHA)  
 
 
A análise bivariada (n = 16), mostrou que os TFA da dieta associavam-se negativamente com as S-
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HDL (rs = - 0.610, p = 0.012), e uma associação positiva, mas não significativa, foi observada com as 
L-HDL (rs = 0.355, p = 0.177). Por outro lado, apesar dos TFA se correlacionarem negativamente 
com as grandes LDL (rs = - 0.653, p = 0.006), uma tendência negativa foi observada com as sdLDL 
(rs = - 0.376, p = 0.151) e com as oxLDL (rs = - 0.457, p = 0.087), e ainda com a EL (rs = - 0.483, p = 
0.068), próximo da significância estatística.  
No estudo RC “TRANSFACT”, em 46 (40 terminaram) indivíduos aparentemente saudáveis, e com a 
ingestão dos TFA totais na dieta a representar 11-12 g/dia (≈5 % E), o consumo de alimentos ricos 
em rTFA aumentou de forma significativa os níveis de LDL-c e HDL-c, comparativamente com os 
alimentos ricos em iTFA e, em adição, o consumo de rTFA aumentou, igualmente, as grandes 
partículas de HDL e LDL, determinadas por NMR, e ao contrário dos iTFA (J-M Chardigny et al., 
2008). Estes autores reportaram ainda que apesar da diferente distribuição dos isómeros trans do 
C18:1, entre os iTFA e os rTFA, ser responsável pela modificação dos lípidos no plasma, era a 
interação entre os vários AG que contribuía para as alterações nos fatores de risco para a CHD, e 
com os iTFA, eventualmente, como os principais responsáveis pela diminuição dos níveis de HDL-c. 
Contudo, estes efeitos eram dependentes de fatores como o género (observados apenas no género 
feminino) e o IMC.  

Os resultados da presente análise, parecem indicar que a ingestão dos TFA, está associada a 
um perfil lipo(apo)proteíco benéfico e, apesar da associação negativa (p > 0.05) com o HDL-c, os 
TFA apresentam uma tendência de correlação positiva com o rácio ApoA1/ApoB (Tabela 6.49). Por 
um lado, por análise bivariada, para além da associação negativa, e significativa, com o colesterol 
total, os TFA mostraram uma tendência de correlação negativa com a glucose, os TAG, e o rácio 
TAG/HDL-c (Tabela 6.49 e resultados não mostrados) e, pelo menos em parte, relacionados com a 
diminuição da atividade estimada da SCD16 e SC18 (ver Secção 6.2.2.2.). O que, em adição com os 
efeitos anti-adipogénicos dos rTFA/CLA, parece sugerir uma associação negativa entre os TFA totais 
da dieta e os componentes do Met Sind (ver Secção 6.2.2.1.). Em modelos animais, a deficiência 
em SCD1, contribuía para a diminuição dos níveis de TAG, e para a prevenção do aumento da 
adiposidade e da IR (MLE MacDonald et al., 2008). Contudo, animais deficientes nos LDLR, 
alimentados com uma WD, apesar de apresentarem um perfil lipídico e metabólico anti-
aterogénico, a ausência de SCD1 promovia a inflamação e a aterosclerose (MLE MacDonald et al., 
2009). Estes autores referem que a ausência de SCD1 aumentava os níveis plasmáticos de IL-6, IL-
1β, sICAM-1, e tinha um efeito pro-inflamatório sobre as partículas de HDL (ver Secção 6.2.4.3.), 
pelo aumento da SAA, e pela diminuição da ApoA1/2 e da PON1, mas que, e curiosamente, o fluxo 
de colesterol e a resposta inflamatória induzida pelos LPS encontrava-se inalterada nos macrófagos 
deficientes em SCD1.  
Contudo, apesar de muitos dos estudos supramencionados utilizarem condições experimentais, 
e.g., sobre a inibição da SCD1, ou na ingestão de TFA, que não são possíveis de mimetizar em 
estudos em humanos, ou incluídos em um padrão alimentar “normal”, fornecem indicações 
importantes acerca dos potenciais alvos metabólicos e dos mecanismos envolvidos.  

A associação negativa entre os TFA da dieta e as S-HDL (p < 0.05) e as sdLDL (p > 0.05), e a 
tendência positiva de correlação com as L-HDL, observadas na presente análise, parece indicar um 
perfil cardioprotetor em relação às sub-frações moleculares das HDL/LDL, e expressa pela 
associação negativa, próxima da significância estatística, com as oxLDL. Curiosamente, em 
macrófagos, ao contrário do AT, o c9,t11 CLA parece contribuir a para o aumento da expressão do 
CD36 (para artigo de revisão ver F Visioli et al., 2012).  
A correlação negativa, próxima da significância estatística, entre os TFA totais da dieta e a EL, pode 
justificar-se, pelo menos em parte, pela eventual inibição dos SREBP e/ou pelo envolvimento dos 
PPAR (SK Gebauer et al., 2011) (ver Secção 6.2.3.3.), uma vez que os TFA parecem contribuir para 
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um ambiente mais pro-inflamatório (ver Tabela 6.50), e que associa-se normalmente com níveis 
elevados de EL (ver Capítulo 2). 
 
Discussão: 
Em virtude da inibição da atividade/expressão da SCD1, observada na presente análise por ação 
dos TFA totais da dieta, o C16:0, produto da DNL por intervenção das enzimas lipogénicas (e.g., a 
ACC e a FAS), não está disponível para sofrer dessaturação, por ação da  SCD16, até C16:1 (ver 
Figura 6.21), mas pode sofrer elongação até C18:0, por intervenção da ELOVL6 (uma vez que a 
estimativa da atividade desta enzima não se correlaciona com os TFA), e em linha com a associação 
positiva, próxima da significância estatística, observada entre o C18:0 nas RBC e os TFA (p = 0.06) 
(Tabela 6.50).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.21. Várias vias de dessaturação para a SCD1. (Adaptado de JK Yee et al., 2008 e J Assies et 
al., 2010.  
 
 
Pelo que, uma parte substancial do C16:0, como produto da DNL, e do C18:0, da elongação do 
C16:0, e eventualmente da dieta, poder-se-á manter nas células, e.g., nos hepatócitos e adipócitos, 
e contribuir para o aumento do “stress” do ER, e para a UPR, em parte pela capacidade dos TFA em 
alterar o rácio SFA/MUFA (K Chu et al., 2006). A UPR pode favorecer a incorporação do C16:0, e do 
C18:0, nas frações lipidicas, como os PL, mas também nos TAG ou no C-E, o que levaria a um 
eventual aumento da incorporação dos PUFA nos PL, e principalmente dos PUFA n-6, como 
referido anteriormente (ver Secção 6.2.2.2.). O que poderá contribuir, pelo menos em parte, para 
explicar a associação negativa, apesar de não significativa, observada entre os TFA e o rácio EPA/AA 
nas RBC, e independentemente do modelo (Tabela 6.50). Por exemplo, a inibição da SCD1 permitiu 
observar que a incorporação do SA nos lípidos neutros, como os TAG, não se encontrava afetada, 
enquanto que o seu conteúdo nos C-E encontrava-se significativamente diminuído (CM Paton e JM 
Ntambi, 2010). Como referido por estes autores, o fluxo de colesterol das LDL, mediado pelos 
LDLR, é efetuado principalmente na forma de C-E, encontrando-se dependente da presença de 
MUFA e da sua esterificação pela ACAT (ver Capítulo 3). Por outro lado, o PA e o SA, podem sofrer 
β-oxidação, mediada pela indução dos fatores de transcrição, como o PPARa, e dos seus genes alvo, 
favorecendo a eventual resolução total/parcial do “stress” do ER e da UPR, e o efeito citotóxico dos 
SFA. 
O que parece de acordo com os resultados obtidos em culturas de células de adipócitos humanos, 
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em que ocorre aumento do rácio SFA/MUFA e dos níveis de C18:0 acilo-CoA, e a diminuição dos 
níveis de mRNA e de proteína da SCD1, dos factores de transcrição LXRa e do SREBP-1c, da de novo 
síntese dos TAG, e dos C-E, por ação do t10,c12 CLA, mas não do c9,t11 CLA (T Obsen et al., 2012), 
e relacionados com o efeito anti-obesogénico do CLA. Contudo, o aumento do conteúdo em C18:0 
acilo-CoA, pelo t10,c12 CLA, parece estar associado com o aumento da IR, e em parte, devido ao 
impedimento da oxidação (B Lowell e GI Shulman, 2005 citados por T Obsen et al., 2012), e/ou 
pela diminuição da indução do PPARg (M Brown et al., 2003 citados por T Obsen et al., 2012).  
Contudo, na ausência de atividade da SCD1, a indução do SREBP2 e da HMG-CoA redutase 
(HMGCR), pode aumentar a acumulação de colesterol livre (FC, do inglês) nas células, com efeito 
citotóxico, o que está, igualmente, relacionado com o aumento do “stress” do ER e com a UPR (CM 
Paton e JM Ntambi, 2010).  
Outros referem que o efeito anti-obesogénico do CLA, parece estar relacionado com a capacidade 
do isómero t10,c12 CLA em aumentar a lipólise, a oxidação dos AG, o consumo de energia, e a 
apoptose, e diminuir a adipogénese (A Kennedy et al., 2010 citados por T Obsen et al., 2012), e 
eventualmente por mecanismos associados ao aumento das citocinas pro-inflamatórias (o que 
pode estar relacionado com o aumento da IR), e pela indução do PPARa (ver Capítulo 2). Por um 
lado, o aumento da β-oxidação dos AG pode ser mediada via ativação dos PPAR, e com os isómeros 
c9,t11-CLA/t10,c12 do CLA a poderem ativar o PPARa (para artigo de revisão ver SK Gebauer et al., 
2011). Por outro lado, em adipócitos de animais e humanos, a redução da adiposidade e a indução 
de um AT “tipo castanho” no WAT, por ação do 10,12 CLA, estava de facto associada com o 
aumento da inflamação de baixo nível e com o aumento da expressão da COX2 e a produção de 
prostaglandinas (PG) (K Martinez et al., 2010). Como referido anteriormente, as citocinas pro-
inflamatórias, e.g., a IL-6, podem contribuir para um balanço energético negativo e estão 
envolvidas no aumento do gasto de energia (ver Capítulo 2).  
Contudo, o aumento da apoptose celular pelos TFA, não é exclusiva dos CLA, nem dos adipócitos. 
Em linhas celulares de miofibroblastos ventriculares de animais, com o objetivo de estudar os 
mecanismos envolvidos na morte celular induzida pelos TFA, VA e EA, reportou que ambos induziam 
a apoptose, dependente da ativação da autofagia, e com aumento das caspases 9, 3 e 7, e 
diminuição do rácio Bcl2/Bax (S Ghavami et al., 2012). 

A correlação negativa entre os TFA totais na dieta e os níveis de colesterol total (total-C) 
pode ser atribuída, em parte, à diminuição do HDL-c (Tabela 6.49). A perda de atividade da SCD1, 
apesar de poder contribuir para o aumento da síntese de colesterol, mediada pela Xbp-1s (“X-box 
binding protein-1”), e para o aumento do conteúdo das células/ER em FC, com aumento do 
“stress” do ER, e na indução da UPR, pode contribuir, igualmente, para o aumento dos níveis de 
oxisteróis, e para a indução da atividade transcriptional do LXR, com aumento da expressão dos 
ABCA1 (ATP-binding cassette transporter A1) (CM Paton e JM Ntambi, 2010), importantes para a 
homeostasia dos lípidos e do colesterol (ver Secção 6.2.1.2.). Estes autores, reportam que a 
alteração nos níveis de FC, era acompanhada por alterações dos ABCA1, mas também da Cav-1, 
(que ajuda a estabilizar a integração e a ligação dos ABCA1 com a membrana celular), o que pode 
contribuir para o aumento do fluxo, e a remoção, do FC e/ou fomentar a sua incorporação nos rafts 
lipídicos (ver Capítulo 2). Pelo que, o aumento da expressão da Cav-1, pode ser um mecanismo 
cardioprotetor, e relacionado com a deficiência em SCD1 que, por sua vez, está associada com o 
aumento de risco de aterosclerose (JM Brown et al., 2008 citados por CM Paton e JM Ntambi, 
2010). 
Por outro lado, principalmente o t10,c12CLA, estava envolvido no aumento da expressão dos LDLR 
no fígado e no AT (F Visioli et al., 2012). Curiosamente, estes autores referem ainda que o LIPE 
(lípase hormona sensível), o FASN, o SCD, e o FADS1, são outros genes, envolvidos no metabolismo 
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lipídico, e que se podem encontrar-se sobre-regulados pelo CLA no AT. 
 Para além do metabolismo lipo(apo)proteico, esta aproximação mecanística, permitiria 
ainda explicar, pelo menos em parte, a diminuição do O3I nas membranas das RBC, e o aumento 
da hsCRP, com o aumento da ingestão dos TFA. Assim como, a importância dos TFA nos indivíduos 
com excesso ponderal/obesidade, onde os PPAR se encontram normalmente sob-regulados, e nos 
quais ocorrem alterações significativas na regulação das vias metabólicas e inflamatórias (Ver 
Capítulos 1 e 2). Adicionalmente, um aumento na concentração da CRP, associada ao consumo de 
TFA, mesmo que para níveis sub-clínicos, está associada com a presença de Met Sind (ver Capítulo 
2), e apresentava capacidade preditiva sobre a incidência de enfarte do miocárdio, trombose, 
doença arterial periférica, e morte súbita cardiaca (PM Ridker, 2003 citados por A Smedman et al., 
2005). 
Apesar de não apresentar significância estatística, a correlação encontrada entre a ingestão dos 
TFA e a hsCRP (Tabela 6.49) pode ter importância fisio(pato)lógica, devido ao facto de a associação 
positiva entre os TFA, e os marcadores da inflamação, estar dependente da dose, mas também 
específico do género, e relacionada com o aumento da adiposidade (KF Husshof et al., 1999 e D 
Mozaffarian et al., 2004). Um estudo, randomizado, controlado, duplamente cego, em 53 homens e 
mulheres, com idades entre os 23 e os 63 anos, suplementados com 4.2 g/dia dos isómeros c9,t11 
CLA e t10,c12 CLA, aconselhados a manter a dieta e o nível de atividade física habitual durante os 
3 meses de estudo, reportou que a suplementação com CLA aumentava os níveis de CRP (p = 
0.003), mas não de TNFa, TNFR1/2, e de VCAM-1, comparativamente com o grupo controlo (A 
Smedman et al., 2005). Outro estudo, incluindo 60 homens obesos com Met Sind, e com idades 
entre os 35 e os 65 anos, aleatoriamente selecionados para receber a) 3.4 g CLA (isomeros cis-
9,trans-11 e trans-10,cis-12), b) 3.4 g de t10c12 CLA puro, ou c) 3.4 g placebo (azeite) mostrou que, 
para além do aumento observado nos níveis de CRP (110%), após suplementação com a mistura de 
isómeros do CLA, também a 8-iso-PGF2 (578%), e a 15(-ceto)prostaglandina-F2a (77%), um 
metabolito da PGF2a por ação das COX, que parece envolvido na peroxidação lipidica e na 
inflamação, aumentavam de forma significativa, comparativamente com o grupo placebo, e 
independentemente das alterações observadas na hiperglicemia ou na dislipidemia (U Risérus et 
al., 2002). Por outro lado, estes autores reportam que o aumento da 8-iso-PGF2, mas não da CRP, 
encontrava-se significativamente, e de forma independente, associado com o aumento da IR, e 
que o aumento da CRP, pelo t10c12 CLA, era independente das alterações nas citocinas, nas 
variáveis metabólicas, e no IMC, mas não significativo (p = 0.78) após ajuste para a 8-iso-PGF2, 
tendo concluído que a suplementação com o t10c12 CLA aumentava o “stress” oxidativo e a 
inflamação em homens obesos.  
Ao invés, outros estudos não observaram alterações nos biomarcadores de inflamação em mulheres 
saudáveis após suplementação com uma mistura de isómeros do CLA (DS Kelley et al., 2000). 
O potencial efeito pro-oxidativo e isómero-específico dos CLA, com aumento do 8-iso-PGF2, pode 
ser, pelo menos em parte, compensado pela ingestão de AG n-3 pela sua ação, e.g., sobre os níveis 
de PGF2/isoprostanóides, contribuindo para normalizar (JV Higdon et al., 2000 citados por U Risérus 
et al., 2002) ou diminuir os níveis de 8-iso-PGF2.  
Estes estudos mostraram que uma parte dos efeitos da ingestão de CLA parece ser mediada pela 
formação da 8-iso-PGF2, um produto da PGF2, e derivada do AA, por mecanismos envolvendo a 
formação de radicais livres e o aumento da peroxidação lipídica, e com a qual a CPR se correlaciona 
(A Smedman et al., 2005 e S Basu et al., 2000). O que parece reforçar a hipótese mecanicista 
sugerida anteriormente, e na qual, os TFA podem contribuir para o aumento da incorporação dos 
PUFA n-6 nos PL das células e tecidos, e principalmente em indivíduos com aumento de 
adiposidade, contribuindo para um perfil de eicosanóides/oxilipinas mais pro-inflamatório, para o 
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aumento da hsCRP e, pelo menos em parte, associado com o aumento do “stress” oxidativo. 
Curiosamente, os efeitos hipolipidémicos do VA, parecem ser independentes da sua conversão até 
CLA “in vivo”, e com este TFA a poder modular a produção de eicosanóides (SK Gebauer et al., 
2011).  
Uma possível associação entre o aumento do “stress” oxidativo e a IR estava relacionada com o 
impedimento na translocação da GLUT-4 (A Rudich et al., 1998 citados por U Risérus et al., 2002).  
Contudo, a intensidade e o efeito agudo/crónico do “stress” oxidativo, relacionados com a 
quantidade e a duração da ingestão dos TFA, é importante para entender a complexidade dos 
mecanismos envolvidos na sua regulação “in vivo”. Efeitos benéficos, associados à regulação do 
“stress” oxidativo, como seja a estimulação da AMPK (ver Secção 6.2.1.4.), podem contribuir para a 
normalização da sensibilidade insulínica e da glicemia, sendo que no presente estudo, por análise 
bivariada, os TFA associam-se negativamente (p > 0.05) com a glicemia em jejum (Tabela 6.49).  
Os TFA totais da dieta correlacionaram-se de forma inversa, e significativa, com a estimativa das 
atividades da SCD16 e da SC18 (Tabela 6.49), mesmo após ajuste para outras co-variáveis 
importantes. Apesar das diferenças clínicas e experimentais/metodológicas entre os vários estudos 
“in vivo” e “in vitro” disponíveis na literatura, parece consensual que os TFA, influenciam a 
atividade e/ou a expressão da SCD1, de forma dependente da especificidade tecidular e/ou da 
isomeria (JK Yee et al., 2008; Y Park et al., 2000 e T Obsen et al., 2012). Estudo prévio, em que 
foram utilizadas frações microssomais de fígado de rato, reportaram que o isómero t10,c12 CLA 
apresentava uma elevada atividade inibitória sobre a SCD, comparativamente com os outros 
compostos estruturalmente relacionados, e que os isómeros c9,t11 e t9,t11 CLA não teriam efeito 
(ver Figura 6.22), assim como o t9C18:1, o t10C18:1, ou o t11C18:1, enquanto que o c12C18:1 
mostrava atividade inibitória, mas de forma menos efetiva que o t10,c12-CLA  (Y Park et al., 2000). 
Estes autores referem que a inibição do t10,c12 CLA é efetuada por ação direta sobre a atividade 
enzimática, e que não afeta os níveis de mRNA, da SCD. Por outro lado, o efeito de vários TFA 
individuais, incluindo os isómeros trans do 18:1 e o t10,c12 CLA, na síntese lipídica e na expressão 
dos genes lipogénicos em animais, concluiu que as diferenças entre os efeitos do t10,c12 CLA, e os 
outros TFA, pode ser atribuída ao seu efeito sobre o ChREBP, os PPAR, e o SREBP-1c (PV Subbaiah 
et al., 2011). Este estudo, em células CHO e HepG2, reportou que os isómeros do CLA, t10,c12 e 
c9,t11 (Figura 6.22), mas não os c9,c11 e t9,t11, inibiam a atividade da SCD (PV Subbaiah et al., 
2011). Estes autores referem ainda que o t10c12 CLA diminui os índices de dessaturação do C16:0 
(16:1/16:0) e do C18:0 (18:1/18:0), e que o c9t11 CLA inibe “apenas” a dessaturação do C16:0, mas 
com o t9t11 CLA a aumentar a dessaturação de ambos os AG, e com estes efeitos a ocorrer 
essencialmente nos rafts lipídicos.  
De facto, o envolvimento de mecanismos de regulação diferentes sobre a atividade/expressão da 
SCD (JM Ntambi, 1999 citado por Y Park et al., 2000) pode justificar a ausência de alteração nas 
correlações entre os TFA e os índices de dessaturação, após ajuste múltiplo, incluindo também os 
PUFA da dieta (ver Capítulo 3). Curiosamente, em células HepG2, utilizando marcadores isotópicos, 
os índices de dessaturação C18:1n-9/C18:0 e C18:1n-7/C18:0, mas não o C16:1n-7/C16:0, 
encontravam-se significativamente inibidos pelo isómero t10,c12 CLA, comparativamente com o 
controlo (JK Yee et al., 2008) (ver Figura 6.22). Estes autores concluem que o efeito diferencial do 
CLA sobre a atividade da SCD1, está de acordo com a compartimentalização dos sistemas de 
dessaturação, e que tal efeito, sobre a composição dos AG naquelas células, ocorre por alterações 
do seu metabolismo, e não por mecanismo envolvendo a regulação transcricional. Outros autores 
referem que o efeito do t10,c12 CLA sobre a SCD1 é efetuado por ação inibitória direta sobre a 
atividade da enzima (Y Park et al., 2000), mas que pode envolver, igualmente, a diminuição da 
expressão (mRNA) da enzima (KN Lee et al., 1998 citado por Y Park et al., 2000).  
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Figure 6.22. Isómeros do CLA: ácido linoleico (LA) (9-cis, 11-trans); LA (10-trans, 12-cis) e LA (9-
trans, 11-trans). (http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/) 
 
 
Os mecanismos envolvidos nos efeitos estruturais-específicos dos TFA, sobre a SCD16 e a SCD18, 
parecem estar relacionados com a presença da ligação dupla cis no carbono 12, eventualmente 
associada com a presença de uma ligação dupla conjugada e com a t10, para produzir um efeito 
máximo, como para o t10,c12 CLA, no caso da inibição da SCD18; e quer a posição, quer a 
geometria, podem afetar a atividade da SCD16 (Y Park et al., 2000 e PV Subbaiah et al., 2011), o 
que pode ajudar a explicar porque motivo, após inclusão do leite meio-gordo e/ou dos produtos de 
pastelaria no modelo 2, apenas a correlação entre os TFA totais da dieta e a estimativa da atividade 
da SCD18 manteve a significância estatística.   
 A ingestão crónica de TFA na dieta pode levar à sua integração nos PL das biomembranas 
(KF Husshof et al., 1999 e PV Subbaiah et al., 2011) e comprometer a integridade 
estrutural/conformacional e as suas funções (KF Husshof et al., 1999), como os rafts lipídicos (PV 
Subbaiah et al., 2011) (ver Capítulo 2), o que acresce em importância quando considera-se a 
capacidade dos TFA em inibir a atividade/expressão da SCD1. Em linhas celulares HepG2, utilizando 
uma aproximação proteómica, transcriptómica, e lipodómica, para analisar o efeito dos TFA da 
dieta, e em particular do t9C18:1, foi observado um aumento na regulação das proteínas 
envolvidas na síntese, na esterificação, e no transporte do colesterol hepático; em conjunto com 
uma profunda remodelação nos níveis, e na composição em AG, nos PL da membrana celular, 
mediada pela regulação das vias de Kennedy e Lands (ver Secção 6.2.2.2.), e que pode 
comprometer as funções das (bio)membranas (LV Nielsen et al., 2013). 
Estudos prévios, associaram o isómero t10,12c CLA com o aumento da expressão da COX2 e a 
produção de eicosanóides em adipócitos humanos (K Martinez et al., 2010). No presente estudo, a 
associação negativa entre a ingestão dos TFA e o rácio EPA/AA nas RBC (Tabela 6.50) pode conduzir 
a uma modificação no perfil dos eicosanóides e na cascata da inflamação. Os dados recentes em 
ratos Wistar salientaram a importância da incorporação dos PUFA-derivados do peixe em várias 
biomembranas, incluindo as RBC, sobre o perfil lipídico e os mediadores da inflamação (PO 
Rodrigues et al., 2014).  
Outros estudos não observaram diferenças significativas nos genes da IL-6, do TNFa, da iNOS, ou da 
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COX2, em condições de deficiência da SCD1, o que levou estes autores a propor que o aumento da 
aterosclerose, associada à diminuição da atividade/expressão da SCD1, não estaria relacionada 
com a resposta inflamatória pelos macrófagos (X Liu et al., 2011). Estes autores, neste artigo de 
revisão, reportaram ainda que a deficiência em SCD1 não tinha efeito sobre o fluxo de colesterol 
para as ApoA1 e as HDL, o que parece suportar a ausência de alteração de função dos macrófagos, 
nestas condições experimentais. Por um lado, o aumento da degradação dos ABCA1 pode ocorrer 
pelo aumento dos UFA, como referido e, pelo menos em parte dependente da atividade da SCD, 
mas também pelo aumento da citotoxicidade do colesterol intracelular (B Feng e I Tabas, 2002 
citados por C Tang et al., 2004 e C Tang et al., 2004) e, por outro lado, a associação entre os TFA, 
como o CLA, e o aumento da expressão da COX2, pode ser, pelo menos em parte, independente da 
inibição da SCD1.  
 
Limitações: 
O pequeno tamanho da amostra, aliado à dificuldade em validar as correlações entre os TFA 
obtidos pelo FFQ, com o inquérito alimentar de 3 dias e no AT (C Lopes, 2000), são limitações 
importantes. Os resultados obtidos, estão globalmente de acordo com os dados disponíveis na 
literatura, quer de modelos “in vitro” e animais, quer comparativamente com os estudos em 
humanos. Contudo, muitos destes estudos utilizam valores de TFA/CLA muito elevados, quer em 
função da % E na dieta, quer pela quantidade utilizada nos estudos com suplementação, e 
eventualmente sem paralelo em um padrão dietético normal, mantendo a sua utilidade em função 
da aproximação mecanicista do presente estudo.  
Por exemplo, em cerca de 820 mulheres aparentemente saudáveis, a ingestão de TFA (obtida pelo 
FFQ), após ajuste para a idade, encontrava-se positivamente associada com o sTNFR1 e o sTNFR2, 
mantendo-se estas associações, mesmo após ajuste para o IMC, os hábitos tabágicos, a atividade 
física, o uso de NSAID, o consumo de álcool, de SFA, proteínas, AG n-6 e n-3, e de energia total, 
mas com o ajuste para a concentração de lípidos séricos a atenuar as associações (D Mozaffarian et 
al., 2004). Contudo, estes autores referem que a ingestão de TFA, apesar de não se associar com a 
IL-6 e a CRP na população em geral, apresentam uma associação positiva com a IL-6 e a CRP nas 
mulheres com IMC elevado. Um estudo prospetivo, caso-controlo, em mais de 1500 indivíduos, 
com o objetivo de obter eventuais correlações entre os TFA da dieta (obtidos pelo FFQ) e do 
plasma (obtidos por GC), a insuficiência cardíaca e a CAD (doença cardíaca coronária), concluiu que 
um baixo risco de insuficiência cardíaca estava associado com um aumento dos níveis de trans 
C18:2, mas não com os trans C16:1 e C18:1, no plasma de indivíduos do género masculino, e que 
os TFA da dieta não se associavam com a incidência de insuficiência cardíaca e de CAD (AO Tokede 
et al., 2013). 
 Estes resultados permitem concluir que, os TFA totais da dieta, parecem regular, de forma 
inversa, a atividade e/ou a expressão da SCD1. Contudo, os resultados obtidos não confirmam um 
padrão distinto dos TFA totais da dieta, comparativamente com TFA específicos, na inibição da 
SCD16 ou da SCD18. Finalmente, é previsível que a ingestão total, e a estrutura química, dos TFA 
possa variar de acordo com as escolhas e os hábitos alimentares da população e, deste modo, 
interferir com os seus efeitos bioquímicos, com impacto na saúde humana. 
 
 
6.2.3. Importância da lipase endotelial como biomarcador (cardio)metabólico 
 

6.2.3.1. Aproximação mecanística da interação/especificidade entre a lipase endotelial e 
os ácidos gordos em posição sn2 nas espécies de fosfatidilcolina 
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 A presente análise estende e complementa os estudos descritos anteriormente (ver Secção 
6.2.1.2.), fazendo uso de métodos computacionais. A amostra populacional foi constituída por 
vinte e um indivíduos (n = 21) de ambos os géneros (ver Secção 6.2.2.2.).  

 

Resultados: 

Coeficientes de correlação de Sperman`s, e parciais, entre a EL e os ácidos gordos e os seus rácios 
nas membranas das RBC 
Na análise bivariada, a concentração plasmática da EL (média de 111.2 ± 52.6 ng/mL, entre 44.9 e 
267.7 ng/mL) correlacionou-se positivamente com os níveis de colesterol total (Total-c) (rs = 0.519, 
p = 0.048) e de TAG (rs = 0.618, p = 0.014), e negativamente com o rácio ApoA1/ApoB (rs= -0.506, 
p=0.054), no limiar da significância estatística. Além disso a EL mostrou uma associação positiva e 
significativa com o C18:1 (n-9+n-7), e os rácios EPA/AA e EPA/LA nas RBC (modelo 1) (Tabela 6.51). 
Um baixo rácio EPA/AA em circulação encontrava-se independentemente associado com a 
presença de doença arterial periférica (M Gautam et al., 2014); e outro estudo recente mostrou 
que o LA era o único factor que se associava, de forma significativa, com os níveis de 4HNE-P 
(aductos entre o 4HNE e as proteínas) em circulação na população em geral, sendo que, nos 
indivíduos com insuficiência cardíaca, esta associação era ainda mais significativa, e em conjunto 
com a concentração do HDL-c (C Asselin et al., 2014) (ver Secção 6.2.4.3.). 
Após ajuste, por exemplo para o rácio ApoA1/ApoB (modelo 3) uma correlação moderada-a-forte 
entre a EL e o EPA, e negativa com o AA, nas RBC foi observada, permanecendo significativa após 
ajuste incluindo a idade e o IMC (modelo 5). Contudo, não foram encontradas correlações 
significativas entre a EL e o O3I (EPA + DHA) nas membranas das RBC, em nenhum dos modelos 
analisados (Tabela 6.51).  
 
Tabela 6.51. Coeficientes de correlação de Sperman`s, e parciais, entre a EL e os ácidos gordos e os 
seus rácios nas membranas das RBC. 

 
 
Na análise bivariada, as LDL oxidadas (oxLDL) correlacionaram-se positivamente com a soma dos 
isómeros posicionais do C16:1 (n-7+n-9), que permaneceu significativa após ajuste para a 
concentração do HDL-c ou do rácio ApoA1/ApoB, mas não para o IMC. Curiosamente, não foram 
encontradas correlações significativas entre as oxLDL o AA, o EPA, e o rácio EPA/AA, em nenhum 
dos modelos analisados, e uma correlação negativa foi observada com o C18:0 (SA) nas RBC, após 
ajuste para o rácio ApoA1/ApoB. 
 
Otimização geométrica Ab initio 
Como mostrado na Tabela 6.52, os dados da otimização geométrica, ao nível B3LYP/6-31G(d,p), 
para as várias espécies de 16:0-sn2-PC, indicaram para a PDpPC (16:0-DPA-PC) e para a PDPC (16:0-
DHA-PC) as energias mais baixas, como moléculas isoladas. As energias mínimas obtidas sugerem 
que as conformações adotadas pela PDpPC e pela PDPC (Figura 6.23) são mais estáveis.  
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Tabela 6.52. Energias totais (kcal mol-1), distâncias atómicas (Å) e cargas parciais de Mulliken (a.u.) 

para as espécies moleculares de PC estudadas.  
 
 
 

 
Figura 6.23. Estruturas otimizadas (DFT) para as espécies moleculares de PC com o AA (A), EPA (B), 
DPA (C), e DHA (D) em posição sn2. 
 
 
Curiosamente, as espécies 16:0-20:5n-3-PC e 16:0-22:6n-3-PC apresentaram a mais baixa, e a mais 
alta, distância Cω-Cω, 21.02 Å e 30.81 Å, respetivamente (Tabela 6.52). Tais diferenças, na região 
terminal dos grupos acilo, pode influenciar as propriedades de “empacotamento” das espécies 
moleculares de PC nas mono- e bicamadas lipídicas (T Huber et al., 2002 e LL Holte et al., 1995). De 
notar que, para a espécie 16:0-22:5n3-PC as distâncias entre o azoto(N)-da colina e os átomos de 
carbono na molécula de glicerol, são significativamente mais baixas, quando comparadas com as 
outras espécies de PC (Tabela 6.52).  
Nas conformações de energia mais baixas os (re)arranjos que ocorrem no grupo da colina 
(“head(neck) group”) devem minimizar as interações electrostáticas intramoleculares que resultam 
da repulsão e da atração com os grupos carbonilo (S Krishnamurty et al., 2008) (Figura 6.23). Tais 
diferenças podem contribuir, de forma significativa, para as interações/especificidade entre a lipase 
endotelial e o substrato (EL-S), e relacionadas, por exemplo, com o impedimento estéreo(químico) 
(N Griffon et al., 2006 e H van Tilbeurgh et al., 1994). As espécies 16:0-20:4n6-PC e 16:0-22:6n3-PC 
mostraram as menores distâncias C=Osn1 – C=Osn2 e Cαsn1 – Cαsn2, e a 16:0-18:1n9-PC as maiores. O 
rearranjo conformacional, que permite diminuir a repulsão dos grupos carbonilo, pelo aumento 
das distâncias entre os grupos acilo em sn1 e sn2, naquela região, foi previamente proposto para a 
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espécie 14:0-14:0-PC (DMPC) utilizando DFT (S. Krishnamurty et al., 2008). Por outro lado, a maior 
distância CG1sn1 – C=Osn1 para as espécies PAPC e PDPC, e a mais baixa distância CG1sn1 – Cαsn1, no 
caso da PEPC (Tabela 6.52), pode ter alguma influência na interação/especificidade da EL-S. O EPA 
em posição sn2 pode promover uma conformação menos “estendida” na região superior da cadeia 
acilo em sn1, o que por sua vez pode alterar a afinidade, ao modificar as interações hidrofóbicas (Z 
Wang et al., 2013), e a correta ligação do C16:0 ao centro catalítico da EL. Por exemplo, as 
propriedades de “empacotamento” e o elevado volume da cadeia hidrocarbonada, no caso da 
18:0-DHA-PC, podem contribuir para o aumento da “área hidrofóbica” por molécula (Laura L. Holte 
et al., 1995). Adicionalmente, o aumento da hidrofobicidade do substrato parece favorecer a 
interação/afinidade entre a EL-S, como determinado por “docking” molecular (Z Wang et al., 
2013). Uma vez mais, para a PAPC e a PDPC foram observadas as menores distâncias CG1sn1 – 
C=Osn2 e CG1sn1 – Cαsn2 e as maiores para o EPA, e também para o OA (Tabela 6.52), o que por sua 
vez pode interferir com o nível e a velocidade de migração dos grupos acilo (Figura 6.24B).  
Com exceção do carbono, e respetivos hidrogénios, no CG1 para a PAPC, não foram observadas 
diferenças significativas nas cargas atómicas parciais analisadas (Tabela 6.52).  
 

 
 
Figura 6.24. A) modelo molecular da EL (N Griffon et al., 2009) e B) representação esquemática da 
interação EL-S (e.g., para a PAPC) e aproximação mecanística. 
 
 
Discussão: 
Estudos prévios “in vitro” reportaram a actividade preferencial da EL sobre as espécies moleculares 
de PL contendo DHA em posição sn2, mas comparável atividade hidrolítica sobre a PDPC, PDpPC, 
PEPC, e PAPC até às respetivas espécies moleculares de liso-PC (S Chen e PV Subbaiah, 2007). O 
que pode querer dizer que, o eventual impedimento estéreo, pode “apenas” determinar a 
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preferência da EL para a PE em detrimento do maior volume do grupo colina na PC. Curiosamente, 
a concentração relativa da PC nas HDL2 (comparativamente com a PE, PG, PS, PI, SM, LP-C, e a CL) 
é muito mais elevada do que no resto das lipoproteínas (M Dashti et al., 2011). Em modelos mais 
complexos, em que se usou partículas esféricas reconstituídas de HDL (rHDL) e 16:0-sn2-PC, a 
eficiência catalítica (Vmax/Kmapp) da EL seguiu a ordem PDPC >> PAPC ≥ POPC > 16:0-18:2n6-PC, 
mas com distintos parâmetros cinéticos entre as espécies de PC (M Duong et al., 2003). A 
possibilidade de que as propriedades de “empacotamento” possam afetar e/ou influenciar a 
capacidade das espécies moleculares de PC para segregar, dentro e para fora, da camada lipídica (P 
Haimi et al., 2010 e JA Williams et al., 2012), parece ser o mecanismo mais provável. Por exemplo, 
a esfingomielina (SM) e o colesterol, na camada lipídica, podem determinar a segregação e as 
propriedades de “empacotamento” da PC (P Haimi et al., 2010) assim como a especificidade da EL 
(P Yang et al., 2014). Após a ligação das partículas de HDL ao domínio C-terminal da EL, as 
propriedades de “empacotamento” das cadeias acilo podem favorecer a libertação da PDPC da 
camada lipídica, ao contrário da PEPC. Curiosamente, a distância entre o domínio C-terminal e o 
domínio N-terminal, que inclui a tríade catalítica, na forma ativa da EL, é de ≈30 Å (N Griffon et al., 
2009) (Figura 6.24A). 
Por outro lado, uma vez libertados das HDL, os PL contendo AA e DHA na posição sn2, ao contrário 
do EPA, podem favorecer a ligação da cadeia acilo em sn1 aos “loops” de superfície e ao centro 
catalítico da EL, promovendo a hidrólise do C16:0 por via da atividade de PlaseA1 da EL. O que 
significa que o AG em posição sn2 pode influenciar a correta conformação da cadeia acilo em sn1 
para a ligação ao centro catalítico da enzima (H van Tilbeurgh et al., 1994). Por exemplo, no caso 
do complexo PL-lipase pancreática, a cadeia acilo em sn1 está de facto imbuída na “bolsa” 
hidrofóbica” da enzima, enquanto que o AG em sn2 interage com os resíduos da “tampa” aberta (H 
van Tilbeurgh et al., 1994). Por outro lado, apesar das diferenças estruturais e dinâmicas entre as 
espécies de PDPC e PAPC nas bicamadas fosfolipídicas, os AG em posição sn1 e sn2 mostravam uma 
distribuição desigual, e com o grupo acilo, e.g., em sn2, orientado no sentido da fase aquosa (K 
Rajamoorthi et al., 2005). 

Por exemplo, em macrófagos de animais, os produtos da hidrólise das partículas de HDL 
pela EL, mostraram capacidade em modular a resposta inflamatória, e.g., sobre os níveis de IL-
10/IL-12, e mediada pelos TLR3/4 (X Wang et al., 2007). Por outro lado, a inibição das PpC hepáticas 
resultou no aumento da atividade da EL e na diminuição dos níveis de HDL-c (W Jin et al., 2007). 
Contudo, “in vivo”, uma maior complexidade pode ser esperada após a integração metabólica (e 
genética). Por exemplo, a atividade da EL, sobre as partículas de HDL, em determinado tecido ou 
células, pode não se traduzir nos níveis sistémicos do HDL-c (Rachid Essalmani et al., 2013). Por 
outro lado, foi reportada uma associação entre a mutação T111I na EL e os níveis de colesterol 
total e de LDL-c, sendo sugerido que tal relação se deve ao aumento das propriedades de ligação 
(não catalíticas) da enzima (H Razzaghi et al., 2013). Um estudo de meta-análise recente, concluiu 
que o polimorfismo 584C/T na EL estava associado ao aumento dos níveis do HDL-c na população 
Caucasiana, apesar da eventual ausência de protecção em relação à CHD (G Cai et al., 2014).  
Adicionalmente, os produtos resultantes da ação catalítica da EL podem regular vários fatores de 
transcrição, recetores, e enzimas envolvidas no metabolismo lipídico, contribuindo para uma 
eventual redistribuição dos AG entre as frações neutras e polares dos lípidos (Figura 6.25). 
Contudo, a análise lipidómica total das HDL humanas, indicou que a EL tem uma elevada 
preferência para o PA, OA, AA, e DHA, em conjunto com o SA e o LA (H Razzaghi et al., 2013), o que 
parece suportar os resultados obtidos no presente trabalho de investigação. Em função dos 
resultados e das considerações supramencionadas, podemos postular que o remanescente EPA-PC 
e/ou liso-EPA-PC, nas partículas de HDL, pode então interagir com vários componentes em 
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circulação, tais como a albumina e/ou as RBC (Figura 6.25). 

 
 
Figura 6.25. (P Bispo et al., 2015) Esquematiza as diferentes funções, e a regulação da expressão, 
da EL em diferentes contextos fisio(pato)lógicos, envolvendo várias células e tecidos. 
As enzimas lipogénicas, tais como a FAS (“fatty acid synthase”), envolvida na “de novo” lipogénese (DNL), e a SCD 
(“stearoyl-CoA desaturase”), são enzimas chave no metabolismo energético e lipídico, e que afetam, de modo 
significativo, a composição dos PL nas biomembranas (CM Paton e JM Ntambi, 2009). Vários fatores de transcrição 
podem regular a DNL, e a expressão das enzimas lipogénicas. Os SREBP são particularmente importantes, e 
encontram-se sobre regulação dos constituintes da dieta e das hormonas. Contudo, os PUFA, de ambas as famílias n-3 
e n-6, são inibidores da DNL e da SCD1, de forma direta e/ou indireta pela regulação dos SREBP (ver Capítulo 3). Por 
exemplo, a expressão hepática da ELOVL6, é ativada pelos SREBP e suprimida pelos PUFA da dieta (T Matsuzaka e H 
Shimano, 2009). Estados inflamatórios de baixa intensidade, como observados na obesidade e nas CVD, podem induzir 
a expressão da lipase endotelial (EL) (ver Capítulo 2 e Secções anteriores). A EL tem a flexibilidade 
estrutural/conformacional para ligar-se e hidrolisar os PL nas HDL, independentemente do tamanho das partículas, 
incluindo as grandes (HDL2, L-HDL) e as pequenas HDL (HDL3, S-HDL) (H Razzaghi et al., 2013). Por um lado, pela 
capacidade de alterar o rácio entre os lípidos e as Apos, a EL pode promover alterações conformacionais nas partículas 
de HDL-ApoA1 (SA Sánchez et al., 2010 e MC de Beer et al., 2001). Por outro lado, é importante realçar o papel da EL 
na promoção da hidrólise e fornecimento de AGL e espécies de lisoPL, e.g., para o fígado ou os macrófagos, com 
capacidade para modular a quantidade das espécies moleculares de PC e a disponibilidade de AG para as vias de 
Kennedy e Lands. Por exemplo, no fígado, a sobre expressão da EL resulta no aumento das espécies de lisoPC derivadas 
do DHA e do AA. As lisoPC são abundantes em circulação e encontram-se associadas principalmente à albumina, e às 
lipoproteínas, como as HDL (JH. Kabarowski, 2009). A expressão dos recetores G2A (acoplados à proteína G), e.g., nas 
EC, parece estar envolvida na resposta celular aos lisoPC (JH Kabarowski, 2009). Em adição, é conhecido o efeito dos 
UFA na diminuição da estabilidade, o que conduz ao aumento da degradação, dos ABCA1, e com o EPA a mostrar um 
papel importante neste processo (Y-W Hu et al., 2009). Por um lado, os AG libertados da atividade hidrolítica da EL 
sobre os PL-HDL, são ligandos importantes, e.g., dos PPAR, e com o EPA como um dos mais potentes agonistas do 
PPARa. Por outro lado, os AG podem modular várias vias pro- e anti-inflamatórias. Foi recentemente reportado que o 
LPCAT3 (gene da “lysophosphatidylcholine acyltransferases 3”) é um alvo do LXR (“liver X recetor”) em vários tecidos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Beer%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11181762
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em animais e humanos (X Rong et al., 2013 e M Ishibashi et al., 2013), e que a expressão da LPCAT3 é, igualmente, 
controlada pelos PPAR (D Hishikawa et al., 2014). A LPCAT3 apresenta preferência para os PUFA, e principalmente para 
o AA e o LA, e pode contribuir para o aumento da fluidez das membranas. Um efeito que deve ser integrado com a 
sobre regulação da ACSL4 (“long-chain acyl-coenzyme A synthetase 4”) e da SCD pelo LXR, e.g., nos macrófagos (EK 
Anderson et al., 2012). A PLA2 e as LPCAT, têm mostrado uma grande capacidade de regular os níveis celulares de AA 
(C20-4 n-6) (Pérez-Chacón et al., 2010). Em células não estimuladas, as reações de re-acilação predominam, mantendo 
o conteúdo de AA livre, em níveis muito baixos; contudo, após estimulação, os níveis de C20-4 n-6 livre aumentam 
substancialmente, assim como a eventual produção de eicosanóides, por ação das COX e das LOX (Pérez-Chacón et al., 
2009).  

 
Conclusões: 
A presente análise permitiu concluir que: 1) a maior distância Cω-Cω observada para o DHA e o 
AA, comparativamente com o EPA, pode favorecer a libertação da PDPC e PAPC da camada lipídica 
das HDL e, pela capacidade em determinar as propriedades de “empacotamente”/área por 
molécula, aumentar a interação(/especificidade) entre a lipase, com o DHA e o AA em posição sn2 
das espécies moleculares de PC, e ao contrário do EPA. As correlações encontradas no presente 
estudo permitiram estabelecer uma aproximação mecanística que pode explicar alguns dos efeitos 
metabólicos da lípase endotelial (EL). É tentador especular que a EL pode agir como uma 
“charneira” na interface entre a inflamação e o metabolismo/homeostase dos lípidos.  
 
  
6.2.3.2. Associação entre a lipase endotelial e os biomarcadores de inflamação e de insulino-
resistência 
Com base em estudos em modelos animais e humanos, dois aspetos caracterizam a relação da 
lipase endotelial (EL) no contexto do aumento da adiposidade. Por um lado, a associação positiva 
descrita por alguns autores entre os níveis de EL e a obesidade e/ou as comorbilidades associadas 
à obesidade, como a Met Sind, a t2DM e as CVD (ver Capítulo 2). Por outro lado, a associação 
positiva da EL com os biomarcadores de inflamação (como a hsCRP), e negativa com os níveis do 
HDL-c. Os resultados descritos anteriormente, com dados da “baseline”, mostraram a existência de 
diferenças na associação entre os níveis plasmáticos de EL com a hsCRP e as sub-fracções 
moleculares das HDL, em função da estratificação da amostra pelo IMC (ver Secção 6.2.1.2.). A 
presente análise, complementa os resultados anteriores, utilizando os dados obtidos na “baseline” 
(n = 58), com o objetivo de analisar eventuais correlações entre os níveis plasmáticos de lipase 
endotelial (EL), os biomarcadores de inflamação e de “stress” oxidativo, e.g., a IL-6 (n = 44), ou as 
oxLDL (n = 50), e os “surrogate markers” da IR.  
 
Resultados: 
Considerando toda a amostra populacional, a EL não apresentou correlações significativas com a 
idade, os TAG, o HDL-c, a ApoA1, a Lp(a), a insulina, e as sub-fracções moleculares das LDL e HDL, 
ou ainda com a ingestão de EPA, DPA, e DHA, e o total de AG n-3 da dieta (g/dia) (p > 0.05). 
Contudo, a EL associou-se de forma positiva, e significativa, com a % de células β (n = 49), mas não 
com o HOMA1- (n = 51) e HOMA2-IR (n = 50), e mostrou uma associação positiva e significativa 
com os níveis de IL-6 (p < 0.05), mas não com o TNFa (p > 0.05) (Tabela 6.53 e resultados não 
mostrados). Esta associação da EL com a função das células β é, ao melhor conhecimento, descrita 
pela primeira vez.  
Em cerca de 850 indivíduos, com idades entre os 20 e os 75 anos, e um IMC de ≈28 e 26.5 para o 
género masculino e feminino, respetivamente, os níveis plasmáticos de lipase endotelial, 
correlacionaram-se de forma positiva, e significativa, com a IL-6 e o sTNFR2, e uma correlação 
inversa foi obtida para a adiponectina (KO Badellino et al., 2008). Foi recentemente reportado, em 
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culturas de células endoteliais, o aumento da expressão da EL após estimulação com a IL-6 (J 
Robert et al., 2013). Estes autores referem que a EL facilita a ligação e o transporte das partículas 
de HDL, através da monocamada das células endoteliais, um processo que está envolvido nas 
etapas iniciais do transporte reverso de colesterol. Em conjunto com a IL-6, fatores de crescimento, 
como a VEGF, podem estar envolvidos no aumento da permeabilidade vascular, mediado pelos 
membros da família das serina-treonina cinases, como a PKC, e como observado em culturas de EC 
(NS Harhaj et al., 2006) (ver Secção 6.2.4.3.). Contudo, como referido por Kivelä et al., em EC, o 
VEGF-A diminuia a expressão da EL, pela capacidade em inibir o SREBP2 (AM Kivelä et al., 2012). 
Estes autores reportam ainda que o 25-hidroxicolesterol, um inibidor dos SREBP, diminui a 
expressão da EL. 
Após estratificar a amostra em função dos valores de ponto de corte para o IMC, foi possível 
observar uma tendência de correlação positiva entre os níveis plasmáticos de EL e a insulinemia (p 
= 0.174), o HOMA1-IR (p = 0.158), e o HOMA2-IR (p = 0.155), e negativa com o QUICKI (p = 0.155), 
para os indivíduos normoponderais. A EL correlacionou-se ainda, de forma positiva, com a 
concentração das oxLDL e das IL-6 (p < 0.05), nos indivíduos normoponderais. Enquanto que no 
grupo de indivíduos obesos uma tendência de associação negativa entre os níveis plasmáticos de 
EL e o HDL-c (p = 0.118), os TAG (p = 0.122), a ApoA1 (p = 0.120), e as sdLDL (p = 0.124) foi 
observada (Tabela 6.53 e resultados não mostrados). 
 
Tabela 6.53. Coeficientes de correlação de Sperman`s entre a EL a glicemia, os lípidos e os 
biomarcadores de inflamação e de resistência insulínica, para toda a amostra populacional, e após 
estratificar para o IMC.  

Glucose Total-col ApoB LDL-c oxLDL IL-6 % células B HOMA1-IR HOMA2-IR

Total da amostra

EL (-) 0.310* (-) 0.138 (-) 0.040 (-) 0.170 (+) 0.188 (+) 0.381* (-) 0.367** (+) 0.138 (+) 0.173

Normoponderais

EL (-) 0.125 (+) 0.220 (+) 0.251 (+) 0.121 (+) 0.544* (+) 0.695** (+) 0.186 (+) 0.358 (+) 0.361

Excesso ponderal

EL (-) 0.380 (+) 0.060 (+) 0.107 (+) 0.066 (+) 0.264 (-) 0.108 (+) 0.236 (+) 0.064 (+) 0.139

Obesos

EL (-) 0.528** (-) 0.619*** (-) 0.438* (-) 0.519** (-) 0.225 (+) 0.218 (+) 0.583** (+) 0.025 (+) 0.144

*p  < 0.05; **p  ≤ 0.01; ***p  ≤ 0.001  
 
 
A EL associou-se de forma inversa com a glicemia, sendo particularmente evidente no grupo de 
indivíduos obesos (Tabela 6.53). Curiosamente, estudo recente envolvendo mutações com 
perda/ganho de função da ANGPTL3 (“angiopoietin-like protein 3”), mostraram um aumento no 
fluxo de glucose para hepatócitos humanos (20-50 %) e uma sob-regulação dos genes 
gluconeogénicos, correspondente a um aumento da sensibilidade insulínica (A Tikka et al., 2014). 
Neste grupo, a EL associou-se, igualmente de forma negativa, com os níveis de colesterol total 
(Total-c), com as ApoB, e com o LDL-c e, de forma positiva, com a % das células-beta (p < 0.05, para 
todos). A associação inversa entre os níveis de EL e as ApoB, nos indivíduos obesos, parece indicar 
que a lipase pode ter um efeito significativo sobre o metabolismo destas apoproteínas “in vivo” 
(ver Capítulo 2), e com impacto sobre os níveis de colesterol total e das LDL (Tabela 6.53), e/ou que 
a expressão/atividade da enzima é regulada por mecanismos comuns com as LDL/ApoB. 
Curiosamente, em modelos animais a indução da expressão hepática da EL, resultou na diminuição 
efetiva dos níveis de colesterol das VLDL/LDL, dos PL, e das ApoB, o que era acompanhado pelo 
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aumento do catabolismo dos PL e das apoproteínas nas LDL (UC Broedl et al., 2004). Estes autores 
concluem que a inibição da atividade da EL pode potenciar o aumento das lipoproteínas 
aterogénias, para lá do aumento do HDL-c. 
Adicionalmente, a sobre-expressão da EL levou à diminuição do rácio PL/ApoA1 (60 %), do 
colesterol total (89 %) e do colesterol das HDL (91 %), e com uma redução do (e)fluxo de colesterol 
do SR-BI em 90 %, e um aumento do transporte de colesterol mediado pelo ABCA1 em 63 %; 
curiosamente, a sobre-expressão da PS-PLA1 aumentou o rácio PL/ApoA1 (88 %), o colesterol total 
em (78 %), o colesterol HDL (57 %), e o tamanho das partículas de HDL, enquanto que o fluxo de 
colesterol via SR-BI aumentou 60 %, e via ABCA1 diminui 57 % (PG Yancey et al., 2004). Estes 
autores reportam ainda correlações positivas entre o fluxo de colesterol mediado pelo SR-BI e o 
rácio PL/ApoA1, os PL, o colesterol total, o C-F, e o HDL-c; e ao invés do que ocorre com os ABCA1, 
com correlações negativas com estes parâmetros.  
 Estes resultados reforçam o papel da EL no metabolismo das lipo(apo)proteínas, não 
apenas sobre as partículas de HDL-ApoA1, mas igualmente sobre as lipoproteínas ricas em ApoB, e 
com a sua atividade/expressão induzida pelo aumento das citocinas pro-inflamatórias, o que pode 
ajudar a explicar que uma percentagem de indivíduos normoponderais, mas com um fenótipo 
inflamatório, sejam igualmente caracterizados pela presença de outros componentes do Met Sind 
(KO Badellino et al., 2008), apesar de, por exemplo, no presente estudo a EL mostrar uma 
associação negativa com a glicemia em jejum (Tabela 6.53), e nos quais não se inclui o colesterol. 
Contudo, indivíduos com níveis baixos de HDL-c caracterizavam-se por um fenótipo pro-
inflamatório e pro-oxidativo, com aumento da CRP, da MMP-9, da ICAM-1, ou das oxLDL, e 
diminuição da adiponectina, e da PON1/2 (KB Holven et al., 2013) o que pode, pelo menos em 
parte, justificar a correlação positiva entre a EL e as oxLDL, observada nos indivíduos 
normoponderais. 
Por um lado, os grupos sulfidrilo livres da PON1 parecem ser importantes na libertação da insulina, 
o que confere a esta enzima uma potente ação anti-diabética, através da sua atividade AH, assim 
como, pela capacidade de estimular a libertação da insulina das células β (M Koren-Gluzer et al., 
2011). 
Por outro lado, foi muito recentemente reportado, que a EL e as oxLDL, parecem partilhar vias 
metabólicas (e/ou de regulação) comuns, como seja as que envolvem o mTOR (ver Secção 6.2.3.3.) 
e o NF-κB, e como observado em HUVEC (Y-D Zhou et al., 2016). Em 30 indivíduos com doença 
renal, divididos em função dos níveis de CRP no plasma, a inflamação contribuiu para a formação 
de células “espumosas”, por mecanismos envolvendo a desregulação da via dos LDLR, a qual podia 
ser ativada pela via do mTOR (KL Ma et al., 2014). A ativação do mTOR pode estar envolvida na via 
dos LDLR, através da sobre-regulação da expressão do SREBP2, sendo que, em particular o 
aumento da atividade do mTORC1, pode contribuir para o aumento do SREBP2 (KL Ma et al., 
2013). Estes autores referem que a acumulação de lípidos nas aortas de animais ApoE KO e em 
modelos celulares, pelo incremento da inflamação, estava correlacionado com o aumento da 
expressão dos LDLR, via SREBP, sugerindo que a inflamação pode desregular os mecanismos de 
“feedback” envolvidos no controlo dos LDLR. 
Em resumo, a associação observada entre a EL e a IL6, parece confirmar o envolvimento da 
lipase/IL6 na transcitose das partículas de HDL (ver Secção 6.2.4.3).  
 
 

6.2.3.3. Associação paradoxal entre a ingestão de PUFA totais da dieta e a concentração 
plasmática de lipase endotelial 
Em 2008, a Sociedade Endócrina Americana definiu como em “alto risco metabólico", para 
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o desenvolvimento de CVD (e diabetes mellitus tipo 2, t2DM), indivíduos com, entre outras 
características, o aumento das lipoproteínas ricas em Apo B e com triacilglicéridos (TAG) elevados, 
redução dos níveis de colesterol das HDL (HDL-c), ou um estado pró-inflamatório (JL Rosenzweig et 
al., 2008). Estes autores sugerem para a prevenção primária das CVD uma diminuição na ingestão 
dos lípidos saturados (SFA) para níveis inferiores a 7 % da energia total, em adição com, por 
exemplo, um aumento da ingestão de ácidos gordos polinsaturados (PUFA), o que pode contribuir 
para a diminuição nos níveis de LDL-c, e das CVD, entre os 8-10 %. Entre as modificações dietéticas, 
a ingestão de lípidos totais, a quantidade de SFA e PUFA, ou o rácio PUFA/SFA, são de particular 
importância como determinantes na prevenção primária (e secundária) das CVD, pelo seu efeito, 
e.g., sobre a concentração, e as subfrações moleculares das lipoproteínas, os biomarcadores 
inflamatórios, as vias de sinalização/sensibilidade insulinica, o metabolismo da glucose, ou na 
NAFLD (“Non-alcoholic fatty liver desease”). Apesar de uma parte substancial dos estudos 
epidemiológicos e ensaios clínicos RC mostrarem de forma consistente que a substituição dos SFA 
pelos PUFA na dieta contribui para a diminuição do risco de CVD (D Mozaffarian et al., 2010), e.g., 
por diminuição dos níveis de LDL-c e/ou de TAG (ver Capítulo 3), uma redução nos níveis de HDL-c 
é também comummente observada (SJ Baum et al., 2012). Pelo que, algumas dúvidas 
permanecem no que concerne ao efeito dos PUFA vs. SFA sobre os fatores de risco das CVD (D 
Mozaffarian et al., 2010 e R Hoenselaar, 2012) (e t2DM) e, principalmente sobre os mecanismos 
envolvidos. O consumo de SFA está associado ao aumento dos níveis do LDL-c, ao contrário dos 
MUFA e dos PUFA, e com os SFA a poderem contribuir para o aumento do HDL-c (SJ Baum et al., 
2012). Estes autores referem que entre os indivíduos insulino-resistentes, uma dieta rica em H. C., 
e pobre em lípidos, pode diminuir o HDL-c e aumentar os TAG e as partículas de LDL.  
Vários mecanismos moleculares podem explicar o papel dos PUFA na redução das lipoproteínas 
ricas em ApoB/TAG, como sejam o efeito dos PUFA sobre os fatores de transcrição, e os seus 
genes/proteínas alvo, como a FAS, a ACC ou a SCD (ver Capítulo 3), a diminuição da biossíntese dos 
TAG, o aumento do catabolismo e/ou a diminuição da produção das ApoB, e na biossíntese dos PL, 
ou a diminuição dos níveis de PCSK9 (H Bjermo et al., 2012). Contudo, a diminuição concomitante 
dos níveis de HDL-c, observada em alguns estudos, é menos compreendida do ponto de vista 
mecanicista (SJ Baum et al., 2012 e JM Ordovas et al., 2002), o que justificou a presente análise (P 
Bispo et al., 2015, Abst). 
O total de indivíduos na “baseline”, sem “missing data”, foi considerado para o presente estudo 
(Tabela 6.54), e com a EL (n = 57) e a insulinemia (n = 62) a serem determinadas por mELISA, e a 
ingestão de nutrientes utilizando um questionário semi-quantitativo de frequência alimentar (ver 
Capítulo 5).  
 
Tabela 6.54. Resumo das características clínicas e perfil dietético dos participantes do estudo 
(n=54, sem “missing data”). 

    

Idade (anos) 46.7 ± 13.2 

IMC (kg/m2) 28.9 ± 5.6 

    

Glucose (mg/dL) 97.9 ± 21.6 

hsCRP (mg/L) 3.3 ± 3.5 

HDL-c (mg/dL) 50.4 ± 13.4 

LDL-c (mg/dL) 115.8 ± 33.4 

Total-c (mg/dL) 188.1 ± 37.3 

TAG (mg/dL) 109.5 ± 56.0 
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ApoA1 (g/L) 1.43 ± 0.3 

ApoB (g/L) 0.8 ± 0.2 

EL (ng/mL) 109.0 ± 92.0 

    

Energia (kcal/dia) 2366 ± 722 

Lípidos (% E) 34.7 ± 5.0 

SFA (% E) 10.4 ± 2.2 

MUFA (% E) 16.1 ± 3.6 

PUFA (% E) 5.4 ± 1.1 

PUFA n-3 (% E) 0.6 ± 0.2 

PUFA n-6 (% E) 4.0 ± 0.9 

Colesterol (mg) 341.8±122.5 

Proteínas (% E) 18.5 ± 2.8 

H. Carbono (% E) 45.9 ± 6.4 

PUFA/SFA 0.5 ± 0.6 

  

 
 
Resultados: 
Após análise bivariada os PUFA totais e o rácio PUFA/SFA da dieta correlacionaram-se 
positivamente com a concentração de EL no plasma, tendo o rácio apresentado uma correlação 
negativa e significativa com o HDL-c (Tabela 6.55 e Figura 6.26).  
 
Tabela 6.55. Análise bivariada entre os SFA, os PUFA, e o rácio PUFA/SFA da dieta e vários factores 

de risco cardiometabólicos (n = 54).  
 
 
Tabela 6.56. Correlação parcial* entre os SFA, os PUFA, e o rácio PUFA/SFA, e vários factores de 
risco cardiometabólicos (n = 54).  

* Ajustada para a ingestão de lípidos e hidratos de carbono (H. C.) totais (% E), e a ingestão de álcool na dieta 

(logaritmo de n+1), a adiposidade (IMC), a idade, a insulinemia, os rácios LDL/HDL e n-3/n-6, e a hsCRP.  
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Figura 6.26. Associação bivariada entre os PUFA totais da dieta (% E) e o (Ln)EL (ng/mL) (n=57). 
 
 
Adicionalmente, por análise bivariada, a EL associou-se de forma negativa com os níveis de glucose 
(rs = -0.274, p = 0.039), e uma associação positiva foi observada entre os PUFA totais, e o rácio 
PUFA/SFA, e a insulinemia (Figura 6.27 e resultados não mostrados).  
Os PUFA totais e o rácio PUFA/SFA mantêm a associação positiva com a EL após ajuste multiplo 
para os lípidos e hidratos de carbono (H. C.) totais e a ingestão de álcool na dieta, a adiposidade 
total (IMC), a idade, o rácio LDL-c/HDL-c, a hsCRP, e a insulinemia (Tabela 6.56). Contudo, de entre 
os PUFA totais, o ácido linoleico (LA), apresenta a mais forte e significativa associação com os níveis 
de HDL-c (r = -0.333, p = 0.036), o que reflete-se na associação positiva com a EL (r = 0.322, p = 
0.043), mas não com o rácio HDL-c/ApoA1 (p > 0.05), o que pode justificar-se, pelo menos em 
parte, pela correlação negativa observada entre o LA e as I-HDL (%) (rs= -0.726, p = 0.001), em um 
pequeno grupo na “baseline”, e que permaneceu significativa após ajuste múltiplo (ver Secção 
6.2.2.2.) e, por outro lado, que o rácio HDL-c/ApoA1 associa-se, de forma inversa, essencialmente 
com as S-HDL, e como indicado na Tabela 6.57. O LA apresenta ainda uma associação negativa com 
o colesterol total (r = -0.321, p = 0.043), e com o LDL-c e o colesterol não HDL, no limiar da 
significância estatística (r = -0.307, p = 0.054, r = -0.298, p = 0.062), o que parece confirmar a 
importância do LA no metabolismo lipidico, e em particular sobre o metabolismo do colesterol. 
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Figura 6.27. Associação bivariada entre o rácio PUFA/SFA e os níveis de (Ln)insulinemia (mU/L) (n = 
62).  
 
 
Os PUFA associaram-se igualmente de forma positiva com a insulinemia quando considerada toda 
a população, mas com diferenças significativas entre os subgrupos após estratificar para a mediana 
da insulina em jejum, sendo que as correlações significativas observadas para toda a amostra 
populacional, ocorrem principalmente no sub-grupo com valores mais elevados de insulinemia 
(resultados não mostrados). Curiosamente, em mais de 100 indivíduos com t2DM, de ambos os 
géneros, com idades entre os 42 e os 75 anos, a associação entre a ingestão de PUFA e os níveis do 
HDL-c e de ApoA1 estava relacionada com os níveis, e a presença de determinados polimorfismos 
genéticos na região do promotor, do TNFa (B Fontaine-Bisson et al., 2007), um importante 
modulador, imuno-inflamatório, das vias de transdução de sinal da insulina (ver Capítulo 2).   
 
Tabela 6.57. Coeficientes de correlação de Sperman`s entre as subfrações moleculares das HDL e o 
rácio HDL-c/ApoA1, em função do IMC. 

    

        

 Toda a amostra L-HDL I-HDL S-HDL 

    

HDL-c/ApoA1 0,735c -0,400b -0,680c 

    

Normoponderais       

    

HDL-c/ApoA1 0,760c -0,596b -0,710c 

    

Excesso ponderal e obesos       

    

HDL-c/ApoA1 0,638c -0,323a -0,568c 

        



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

268 

 

a) p < 0.05; b) p ≤ 0.01; c) p ≤ 0.001   

 
 
Discussão: 
O efeito inibitório dos PUFA sobre os vários factores de transcrição, tais como os SREBP, o CREBP, 
ou o LXR, e os seus genes alvo a jusante, como a FAS, a ACC ou a SCD, podem levar à diminuição do 
substrato disponível para a produção de TAG, com redução dos seus níveis em circulação. Além 
disso, o aumento do catabolismo e a diminuição da produção das ApoB100, e da biossíntese dos 
PL, suportam, igualmente, a redução dos níveis dos TAG-VLDL e das LDL-c pelos PUFA. Em adição, 
uma diminuição dos níveis de PCSK9 no plasma pela ingestão de PUFA foi reportada (H Bjermo et 
al., 2012), um mecanismo adicional que pode ajudar a explicar a redução do LDL-c. Estes autores 
reportam ainda uma diminuição do TNFR2 pelos PUFA, e uma tendência para um aumento da 
insulinemia com a ingestão de SFA. Curiosamente, em modelos animais a administração aguda de 
Ac anti-PCSK9 não diminui os níveis de colesterol em animais ApoE deficientes, mas contribui para 
a redução dos níveis de TAG (- 36 %) e de colesterol (- 45 %) em animais APOE3*LeidenCETP (B 
Ason et al., 2014). Estes autores concluem que a presença dos LDLR e das ApoE são necessários 
para a ação eficaz do inibidor da PCSK9 na redução da aterosclerose. De facto, vários mecanismos 
moleculares conhecidos podem explicar o papel dos PUFA na redução das lipoproteínas ricas em 
ApoB; a diminuição concomitante dos níveis de HDL-c é, contudo, menos compreendida do ponto 
de vista mecanicista.  
 A redução do mRNA e da concentração do ABCA1 (e/ou ABCG1) pelos PUFA é um 
mecanismo possível para explicar a redução simultânea dos níveis de HDL-c, e em conformidade 
com a função da ABCA1 na lipidação das ApoA1. Ao contrário dos SFA que parecem aumentar os 
ABCA1, e com os MUFA com um papel intermédio, como observado em estudos “in vitro” (ver 
Secções 6.2.2.2. e 6.2.4.1.). Curiosamente, a sobre-expressão da ACSL1 resultou na diminuição dos 
níveis de ABCA1 e na redução do fluxo de colesterol na presença de UFA, como OA e o linoleato (JE 
Kanter et al., 2012).  
Em adição, os PUFA podem reduzir a expressão da ApoA1, ao interagir diretamente com o seu 
promotor, e.g., no fígado, o que pode contribuir para a redução da sua concentração em circulação 
(ver Secção 6.2.4.1.). Um vasto conjunto de fatores pode influenciar de forma coordenada o 
metabolismo, a remodelação e a biogénese das partículas de HDL, com impacto sobre os níveis de 
HDL-c em circulação (ver Capítulo 2). A lipase endotelial (EL), um membro da família das 
triacilglicerol lipases tal como a LPL e a HL, tem um efeito pronunciado sobre o metabolismo e os 
níveis de HDL-c “in vivo” (Ver Capítulo 2 e Secção 6.2.1.2.). O efeito dos mediadores pro-
inflamatórios na expressão/actividade da enzima pode explicar, pelo menos em parte, a redução 
dos níveis de HDL-c no plasma, e as alterações no perfil das subfrações moleculares das HDL, 
observadas em estados inflamatórios de baixo grau, tais como o Met Sind, a obesidade, a diabetes 
ou as CVD (ver Capítulo 2 e Secção 6.2.1.2.). Por exemlo, as interacções nutriente-gene (LIPC, da 
HL), determinadas em mais de 2000 participantes do estudo “Framingham” mostraram que, e.g., a 
percentagem de lípidos na dieta tinha influência sobre os níveis do HDL-c em circulação, assim 
como a ingestão de SFA em relação, e.g., ao tamanho das partículas de HDL (JM Ordovas et al., 
2002). Contudo, o efeito direto/indireto dos PUFA vs. SFA sobre as vias de sinalização da insulina 
parece ter um papel importante nas correlações encontradas (Figuras 6.28 e 6.29).  
Por um lado, diferentes espécies de PL, contendo diferentes PUFA em posição sn2, como o LA, o 
AA, o EPA, e o DHA, afectavam de forma diferente a fosforilação da Akt (Z Gu et al., 2013). Por 
exemplo, o DHA inibia a fosforilação do Akt em T308 (Treonina 308) mas não em S473 (Serina 473) 
sendo que a ativação total do Akt requer a ativação dos dois resíduos de a.a. Curiosamente, a 
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fosforilação do Akt-473 foi previamente associada à IR (LA Nikolaidis et al., 2004 citados por A-M 
Samuelsson et al., 2006). Estudos “in vitro” e em modelos animais, utilizando dietas com 
diferentes rácios n-3/n-6, incluindo o rácio 1:1, referem que os AG n-6 promovem a fosforilação dos 
resíduos Akt-T308 e AkT-S473, enquanto que os AG n-3 promovem a fosforilação preferencial do 
resíduo do Akt-473 (Z Gu et al., 2013). Estes autores observaram ainda que, em linhas de células 
cancerígenas, o tratamento com PUFA n-3 promovia a localização do PI(3,4,5)P3 no citoplasma, ao 
invés dos PUFA n-6 que favoreciam a sua localização na membrana plasmática.  
Por outro lado, a interacção entre as vias de sinalização da insulina e da AngII, usualmente 
aumentada na obesidade, foi observada em modelos animais (A-M Samuelsson et al., 2006).  
Em modelos “in vitro”, o efeito da via do Akt sobre a lipogénese requer a activação do mTORC1, 
contudo, a eliminação do mTOR ou do raptor, mas não do rictor, previne a expressão da FASN e do 
SREBP1 induzida pela Akt, enquanto que a expressão do SREBP2 não é afectada pela eliminação 
dos componentes do mTORC1 e mTORC2 (T Porstmann et al., 2008) (Figuras 6.28 e 6.29). Estes 
autores reportam ainda que a eliminação momentânea da sub-unidade catalítica do PI3K, ou do 
Akt, reduz os níveis de FAS e SREBP e, ao contrário da eliminação da PTEN, que aumenta a 
expressão de ambos.  
 O PTEN contribui para a regulação negativa da via de sinalização do fosfatidilinositol-3-
cinase classe I (PI3K)/AKT/mTOR pela sua atividade de fosfatase (R Errafiy et al., 2013) e, uma vez 
que a ativação das proteínas Akt requer a presença de PtdIns(3,4,5)P3, a desfosfoforilação deste 
segundo mensageiro pela PTEN, resulta na inibição da Akt e das suas vias de sinalização, como a 
via do FOXO (“forkhead box protein O”) ou da E3 ubiquitina-ligase (Tamguney e Stokoe, 2007 
citados por R Errafiy et al., 2013). Curiosamente, a expressão da PTEN em linhas celulares, 
aumenta o fluxo autofágico e a massa lisossomal, mas diminui a actividade do proteossoma e a 
degradação das proteínas por ubiquitinação, o que parece ser independente da via de sinalização 
PI3K/Akt/mTOR (R Errafiy et al., 2013). 
Entre os reguladores positivos da expressão do gene da PTEN estão o PPARg, ou o Tp53 e, entre os 
reguladores negativos encontram-se a via de sinalização do Ras/Raf/MEK/ERK (com supressão da 
transcrição do PTEN pelo c-Jun), ou o NF-κB (MB Brito et al., 2015). Por exemplo, nas células T, em 
determinadas condições fisiopatológicas, o aumento da fosforilação da PTEN resulta na 
hiperactivação da via do PI3/Akt. Curiosamente, a PTEN forma complexos com a Cav-1 “in vivo“, e o 
recrutamento para estes microdomínios membranares (ver Capítulo 2) facilita a ação da PTEN 
(para artigo de revisão ver MB Brito et al., 2015). 
 Aqui é mostrado, em uma coorte de cinquenta e quatro indivíduos (sem “missing data”), de 
ambos os géneros, com idade ≈46.7 ± 13.2 anos e IMC de 28.9 ± 5.6 kg/m2 (Tabela 6.54), que os 
PUFA, mas não os SFA da dieta, associam-se positivamente com a concentração plasmática da EL, 
permanecendo essa associação significativa após ajuste para os lípidos e HC totais, e a ingestão de 
alcool, a adiposidade (expressa pelo IMC), a idade, o rácio LDL-c/HDL-c, a insulinemia, e a hsCRP, 
evidenciando um potencial mecanismo pelo qual os PUFA podem contribuir para a redução dos 
níveis plasmáticos de HDL-c em humanos (Figuras 6.26 e 6.29). Além disso, os PUFA, ao contrário 
dos SFA, correlacionaram-se, de forma negativa, com o rácio HDL-c/ApoA1, um “proxy” do 
tamanho e composição das partículas de HDL. Curiosamente, a ingestão de SFA foi previamente 
relacionada com o impedimento das propriedades anti-inflamatórias das HDL e com a disfunção 
endotelial e, em parte, associada com a diminuição da inibição posprandial da expressão das 
moléculas de adesão (ICAM-1 e VCAM-1), comparativamente com a ingestão de PUFA (SJ Nicholls 
et al., 2006). Estudo recente em mais de 1500 indivíduos, indicou que a ingestão de ácido mirístico 
(e gadoleico), determinada pelo FFQ, encontrava-se positivamente associado com a atividade da 
PON1, após análise de regressão linear, e ao contrário do AA e do EPA (DS Kim et al., 2013). 
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 Do ponto de vista mecanicista, o mTORC1 regula a transcrição e o processamento pós-
translacional do SREBP2, em adição ao SREBP1, e com o 4E-BP1 e o S6k1 a mostrarem diferente 
regulação na expressão génica em função do tipo celular” (BT Wanga et al., 2011) (ver Figura 6.28). 
Por outro lado, a estimulação do SREBP2 encontrava-se assocido à diminuição da expressão dos 
ABCA1 em EC (L Zeng et al., 2004), e com a ingestão de PUFA/SFA a influenciarem de forma 
diferente a expressão génica em PBMC (“peripheral blood mononuclear cells”), como os genes 
relacionados com a via do LXR, em indivíduos aparentemente saudáveis (M Bouwens et al., 2010). 
Em adição, em hepatócitos de animais, o EPA/DHA podem prevenir a indução da expressão do 
SREBP-1c, e dos seus genes alvo, pela insulina, por mecanismos dependentes da redução da 
ativação do LXRa (G Howell III et al., 2009). 
 
 

 
Figura 6.28. a) modelo de regulação da biossíntese dos lípidos pelas proteínas Akt e mTORC1 a 
vários níveis. Activação da entrada da glucose e indução da glicólise é requerida para a produção 
de citrato mitocondrial. A activação do SREBP1 pelo Akt induz a expressão de enzimas envolvidas 
na biossintese dos lípidos, incluindo a ACC e o FASN. O Akt estabiliza o mSREBP1 pela inibição do 
GSK3. A inibição do mTORC1 bloqueia a acumulação do mSREBP1 em resposta à activação do Akt; 
b) modelo do controlo dos genes alvo da via do mTORC1 (Adaptado de T Porstmann et al., 2008).  
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Em modelos “in vitro” com células tumorais, tratadas com DHA, este aumentou a actividade da 
LKB1 e a fosforilação e ativação do AMPK, o que levou à inibição da via do mTOR e, por outro lado, 
o DHA, comparativamente com o AA, diminuiu a fosforilação da S6 (pS6) e da eIF4E (R Andrade-
Vieira et al., 2013). Estes autores referem que a inibição da(s) via(s) de sinalização do mTOR 
promove a diminuição da expressão das enzimas glicolíticas e da via aeróbica da glucose. Em 
modelos animais, uma dieta deficiente em AG n-3 diminui de forma significativa a fosforilação do 
LKB1, enquanto que o DHA correlacionou-se de forma positiva com a fosforilação do LKB1, e ao 
contrário do AA (R Agrawal e F Gomez-Pinilla, 2012). Em adição, o mTORC1 pode regular o SREBP 
pela capacidade em controlar a entrada nuclear da lipina 1 (TR Peterson et al., 2011) (ver Capítulo 
2). Outros estudos mostraram que os níveis intracelulares de Ca2+ ativam a S6K1, de forma 
independente da via do PI3K/Akt (NM Conus et al., 1998 e JF Kuemmerle, 2003 citados por A-M 
Samuelsson et al., 2006).  
 
 

 
Figura 6.29. Papel dos PUFA nas vias de sinalização da insulina, e em particular na via PIP3/Akt (P 
Bispo et al., 2015). Ao contrário da maioria das cinases que fosforilam proteínas, o PI3K é uma 
cinase lipidica que fosforila o grupo hidróxilo em posição 3 no anel do inositol da fosfatidilinositol 
(PI), para formar fosfatidilinositol-P (PIP). A PC, a PS, a PE, e a PI, são constituintes da membrana 
das células, encontrando-se igualmente envolvidas nas vias de sinalização. A PI pode ser fosforilada 
para formar PIPs que regulam a função das proteínas Akt. A desfosforilação do PIP3 é obtida pela 
ação da fosfatase e tensina homologo (PTEN), uma PI3Pase que cataliza a ação inversa à PI3K (Z Gu 
et al., 2013).  
 
 
A insulina pode estar igualmente envolvida na regulação pós-transcriptional/translacional da EL 
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por mecanismos relacionados, por exemplo, com as proproteína convertases (PpC) (ver Secção 
6.2.1.5.) e/ou a ANGPTL3 (“angiopoietin-like protein 3”). Por exemplo, a inibição no fígado das PpC 
clássicas, mas não da S1P e da PCSK9, contribui para a diminuição dos níveis do HDL-c no plasma. 
As PpC hepáticas reduzem a ação da EL através da sua inativação, mediada por clivagem 
proteolítica, ou através da activação da ANGPTL3, um inibidor endógeno da EL (W Ji et al., 2007).  
Contudo, estes autores reportam que, nestas condições experimentais, a ANGPTL3 inibe 60 % da 
actividade, mas sem afectar a massa da EL, e que não mostrou efeito sobre a actividade da HL.  
 
 
Conclusões: 

Os PUFA totais da dieta, mas não os SFA, associam-se positivamente com a concentração 
plasmática da EL, o que pode representar um mecanismo possível pelo qual os PUFA podem 
contribuir para a diminuição dos níveis de HDL-c em humanos. Adicionalmente, os PUFA vs. SFA 
mostram correlações opostas com o rácio HDL-c/ApoA1, um “proxy” do tamanho e composição 
das partículas de HDL. Estes resultados parecem mostrar, ao melhor conhecimento pela primeira 
vez, que a insulina e as suas vias de sinalização, como seja a via PI3K/Akt/mTOR, estão envolvidas, 
pelo menos em parte, na relação entre os PUFA e a massa de EL em circulação, com impacto nos 
níveis de HDL-c em humanos e, em particular, nos indivíduos com valores mais elevados de 
insulinemia/insulino-resistência determinada pelo HOMA-IR.  
 
 
6.2.4. Propriedades (hipo)lipidémicas, anti-inflamatórias e antioxidantes dos HUFA n-3 
 

6.2.4.1. Os níveis de hs-CRP distinguem os efeitos dos ácidos docosaexaenóico e 
eicosapentaenóico da dieta, e do seu rácio, sobre o perfil lipídico, as apo e as 
lipoproteínas em indivíduos com excesso ponderal e obesidade 
Como observado nas Secções anteriores, a hsCRP, um fator independente de risco para as 

CVD, mostrou uma associação positiva, e significativa após ajuste múltiplo, com o Índice Lipofílico 
(LI) nas membranas das RBC, em uma subamostra (n = 18) de indivíduos na “baseline”. Com base 
nos resultados obtidos, e em função da informação disponível na literatura, foi colocado como 
hipótese que a hsCRP poderá estar envolvida, direta e/ou indiretamente, nas propriedades 
estruturais e funcionais das (bio)membranas (ver Secção 6.2.2.3.). Os AG n-3, apresentam 
igualmente capacidade para alterar a função das membranas, por exemplo, pela modificação 
estrutural, conformacional, e a composição dos microdomínios raft/”caveolae” (ver Capítulo 2 e 3). 
Por outro lado, como observado em subamostras desta população, o EPA e o DHA na dieta, 
parecem estar envolvidos no metabolismo/biogénese das partículas de HDL, associando-se de 
forma inversa, e significativa, com os níveis de HDL-c (ver Secção 6.2.2.2.) e, provavelmente por 
diferentes mecanismos, mas à semelhança do que ocorre em estados inflamatórios crónicos de 
baixa intensidade, característicos do excesso ponderal/obesidade (ver Capítulo 2).  
Por outro lado, apesar da ingestão de HUFA n-3, e em particular de EPA (20:5 n-3) e DHA (22:6 n-3), 
estar associada com a prevenção primária, e a diminuição do risco de CVD, e relacionada com os 
efeitos cardioprotetores dos PUFA n-3 (C von Schacky e WS Harris, 2007; DS Kelley e Y Adkins, 2012 
e TA Moria e RJ Woodman, 2006) (ver Capítulo 3), ambos os AG podem apresentar, em muitas 
condições fisio(pato)lógicas, funções sinergéticas e/ou complementares. Contudo, nos últimos 
anos, vários trabalhos parecem suportar o efeito diferencial dos HUFA n-3, e.g., como AG 
cardioprotetores. Sendo que, por exemplo, a ação do EPA e/ou do DHA pode ser mediada por 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

273 

 

diferentes mecanismos, e alguns destes podem requerer um rácio EPA/DHA “ideal” (S Kew et al., 
2004; TA Moria e RJ Woodman, 2006; DS Kelley e Y Adkins, 2012; SC Dyall, 2015 e A Bhattacharya 
et al., 2007). Por outro lado, o fenótipo inflamatório, pode modificar os efeitos bioquímicos destes 
AG, pela capacidade de alterar as várias vias onde estão envolvidos, como seja a produção de 
eicosanóides/oxilipinas (AH Keenan et al., 2012 e ML Nording et al., 2013), e aparentemente 
relacionadas com a composição, e a regioseletividade das enzimas/AG, e.g., nos processos de 
acilação e hidrólise, nas diferentes classes de PL nas biomembranas (R De Caterina et al., 2000; S 
Kew et al., 2004; ML Nording et al., 2013 e DH Volker et al., 2000). 
Para testar esta hipótese, foram analisadas, em setenta e quatro (n = 74) indivíduos na “baseline”, 
as eventuais correlações entre o DHA, o EPA, e o rácio EPA/DHA da dieta, com o perfil lipídico e as 
lipo(apo)proteínas, e vários biomarcadores de risco cardiometabólico (P Bispo et al., 2013, Abst) 
considerando, por um lado, toda a amostra populacional, ou em função do grau de adiposidade 
(IMC) e, no grupo de indivíduos com excesso ponderal/obesos (IMC ≥ 25 kg/m2), após estratificar 
em função dos níveis de hsCRP, (ponto de corte de 2 mg/L) (PM Ridker et al., 2008).  
 
Resultados: 
 As características (antropométricas, bioquímicas, e a ingestão de nutrientes) dos 
participantes no estudo estão indicadas na (Tabela 6.58). Uma ingestão de 2348 ± 670 kcal/dia foi 
reportada pelos indivíduos, com valores de 5.4 ± 1.1 % E, 4.1 ± 1.0 % E e de 0.62 ± 0.16 % E, 
respetivamente, para os PUFA totais, os PUFA n-6 e os PUFA n-3. O EPA e o DHA na dieta 
representavam 0.065 ± 0.04 e 0.14 ± 0.08 (% E), respetivamente, para um rácio EPA/DHA de ≈1:2 
(entre 1:3 e ≈2:3), e um rácio n-3/n-6 de 0.16 ± 0.05 (entre 0.08 e 0.29) (Tabela 6.58 e resultados 
não mostrados).  
 
Tabela 6.58. Principais características dos participantes no estudo. 

        

    

  Média ±SD n   

Características antropométricas    

Idade (anos) 48.7±13.8 74  

IMC (Kg/m2) 29.1±5.4 74  

Características bioquímicas    

Glucose (mg/dL) 100.7±27.2 74  

Colesterol total (mg/dL) 192.7±41.3 74  

Triacilglicéridos (mg/dL) 113.3±55.0 74  

LDL-c (mg/dL) 119.7±38.3 74  

HDL-c (mg/dL) 50.5±12.9 74  

Apo AI (g/L) 1.4±0.3 74  

Apo B (g/L) 0.8±0.2 74  

ApoAI/ApoB 1.9±0.7 74  

TAG/HDL-c 2.6±2.0 74  

LDL-c/HDL-c 2.5±1.0 74  

 HDL-c/Apo AI 0.35±0.05 74  

LDL-c/Apo B 1.49±0.26 74  

hsCRP (mg/L) 3.4±3.7 67  
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Lipase endotelial (ng/mL) 109.0±92.0 54  

Ingestão diária de nutrientes    

Energia (Kcal) 2348±670 74  

Proteinas (% E) 18.5±2.8 74  

H. Carbono (% E) 46.2±7.2 74  

Lípidos (% E) 34.6±5.5 74  

Álcool (g) 9.9±15.2 74  

Colesterol (mg) 327.0±115.9 74  

SFA (% E) 10.0±2.3 74  

MUFA (% E) 16.2±3.7 74  

PUFA (% E) 5.4±1.1 74  

n-3 PUFA (% E) 0.62±0.16 74  

n-6 PUFA (% E) 4.1±1.0 74  

EPA (% E) 0.065±0.04 74  

DHA (% E) 0.14±0.08 74  

n-3/n-6 0.16±0.05 74  

EPA/DHA 0.45±0.05 74  

        

 
Por análise bivariada, não foram encontradas correlações significativas entre o EPA, o DHA, e o seu 
rácio na dieta, com os níveis de HDL-c, LDL-c, TAG, colesterol total, e o colesterol não HDL (p > 0.05) 
(Tabela 6.59 e resultados não mostrados). Por outro lado, o EPA e o DHA associaram-se 
negativamente, de forma significativa (p < 0.05) com o rácio HDL-c/ApoA1 (r = - 0.271 e r = - 0.273, 
respetivamente), um biomarcador “proxy” do tamanho e composição das partículas de HDL 
(Tabela 6.59) e (Fig. 6.30). Enquanto que o rácio EPA/DHA mostrou uma correlação negativa com a 
apoA1 (r = -0.239, p < 0.05) e positiva com o rácio LDL-c/HDL-c (r = 0.247, p < 0.05) (Tabela 6.59).  
 
Tabela 6.59. Correlações bivariadas entre o EPA e o DHA e alguns dos biomarcadores 
cardiometabólicos, para toda a amostra populacional (n = 74). 
 

  HDL-c Apo AI ApoAI/ApoB LDL-c/HDL-c LDL-c/Apo B HDL-c/ApoAI   

EPA (% E) (-)0.160 (-)0.034 (-)0.012 0.090 (-)0.081 (-)0.271*  

DHA (% E) (-)0.136 0.011 0.039 0.058 (-)0.051 (-)0.273*  

EPA/DHA (-)0.203 (-)0.239* (-)0.232* 0.247* (-)0.016 (-)0.084  

                

* p<0.05        

 
 
As correlações observadas, entre o EPA e o DHA, com o rácio HDL-c/ApoA1, mas não com o HDL-c, 
parecem em linha com os resultados descritos na literatura, e que referem alterações qualitativas, 
mas não quantitativas, na distribuição do colesterol nas partículas de HDL, quando considera-se o 
efeito de pequenas doses destes AG (na ordem dos mg/dia), incluídos em um padrão dietético 
habitual (LH Bogla et al., 2011; TA Mori e RJ Woodman, 2006 e D Mozaffarian e JHY Wu, 2012). 
Contudo, uma parte significativa dos estudos reportam uma associação positiva entre os HUFA n-3 
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na dieta e o rácio HDL-c/ApoA1, e ao contrário do observado na presente análise (ver Capítulo 3).  

 
 
Figura 6.30. Correlações bivariadas entre o EPA e o DHA com o rácio HDL-C/ApoA1 (x100), para 
toda a amostra populacional (n = 74).  
 
 
Por exemplo, Bogl et al., em um estudo com o objetivo de examinar as relações entre os 
macronutrientes da dieta e o tamanho das partículas de HDL, em função do “background” 
genético, reportaram que a ingestão de PUFA n-3, incluídos na dieta usual, encontrava-se associada 
a um perfil de distribuição mais favorável das subfrações das HDL, favorecendo as grandes 
partículas de HDL (ver Capítulo 2) e, independentemente dos fatores genéticos (LH Bogla et al., 
2011). Por outro lado, em um estudo RC em 59 indivíduos a suplementação com 4 g/dia de EPA ou 
DHA, (ou azeite), incluído na sua dieta habitual, durante 6 semanas, não alterou de forma 
significativa os níveis de LDL-c e de HDL-c no soro, mas com o colesterol das HDL2 a aumentar 16 % 
e 12 % no grupo suplementado com EPA e DHA (p < 0.05, para ambos), respetivamente; e com o 
colesterol das HDL3 a diminuir 11 % (p < 0.05) com a suplementação com EPA (RJ Woodman et al., 
2002).  
As associações observadas entre o rácio EPA/DHA e os rácios LDL-c/HDL-c e ApoA1/ApoB (Tabela 
6.59), carecem de confirmação posterior, uma vez que são poucos os estudos que analisaram o 
efeito do rácio entre o EPA e o DHA na dieta e, particularmente raros em estudos em humanos. 
Contudo, animais alimentados com óleo de peixe, com diferentes rácios EPA/DHA (1:1, 2:1, 1:2), 
durante 3 meses, apresentaram uma diferente resposta em relação, e.g., ao efeito sobre o rácio 
ApoA1/ApoB, aos níveis de oxLDL, de VCAM-1, de hemoglobina A1c, ou na capacidade AH no 
plasma (ORAC teste) (L Lluís et al., 2013). Um estudo em ratos Wistar, com o objetivo de avaliar o 
efeito de diferentes rácios EPA/DHA no estado redox das proteínas (como “endpoint” da alteração 
oxidativa), indicou que o rácio EPA/DHA de 1:1 mostrava o mais baixo “score” oxidativo (L Méndez, 
et al., 2013). Adicionalmente, o efeito do EPA foi mais efetivo na supressão da inflamação, 
comparativamente com o DHA, em animais suplementados com diferentes rácios EPA/DHA (DH 
Volker et al., 2000).  
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Por um lado, os resultados, descritos na literatura acerca do efeito dos HUFA n-3, da 
suplementação e/ou da dieta, sobre a ApoA1 são raros e inconclusivos. Um estudo “in vitro”, em 
células HepG2, com o objetivo de determinar o efeito de diferentes UFA na expressão dos genes 
envolvidos no metabolismo das HDL, mostrou que o EPA e o DHA, assim como o AA, 
comparativamente com o PA, diminuíam, de forma significativa, os níveis de ApoA1, e que o DHA 
podia ainda interferir negativamente sobre o promotor da ApoA1 nestas células (Y-L Kuang et al., 
2012). Por outro lado, um estudo de meta-análise de ensaios clínicos RC (“randomized placebo-
controlled trials”) com o EPA e o DHA em monoterapia, reportou que o DHA parece ter um efeito 
dual, uma vez que aumenta de forma modesta os níveis de LDL-c, mas também aumenta os níveis 
de HDL-c, enquanto que o EPA, não diminui de forma significativa o LDL-c, e não apresenta efeito 
sobre o HDL-c (MY Wei e TA Jacobson, 2011). Outros autores suportam o efeito do EPA e do DHA 
sobre a diminuição dos níveis de TAG em estudos em humanos, com os HUFA n-3 (EPA, DPA e DHA) 
com efeitos positivos sobre a agregação das plaquetas, e com o DHA a aumentar, de forma 
modesta, o tamanho das partículas de LDL e HDL (D Mozaffarian e JHY Wu, 2012).  
O que pode ajudar a explicar, pelo menos em parte, a diminuição significativa dos níveis de ApoA1, 
o aumento significativo do rácio LDL-c/HDL-c, e a diminuição do rácio ApoA1/ApoB, com o 
aumento do rácio EPA/DHA na dieta, observado na presente análise.  

Quando se considerou toda a amostra populacional (n = 74), a análise de regressão 
multivariada, incluindo os constituintes da dieta, e fatores de risco independentes para as CVD, 
confirmou o EPA, o DHA, e o rácio EPA/DHA na dieta, como preditores independentes (Tabela 
6.60); e com o rácio EPA/DHA a associar-se de forma negativa com a ApoA1 e o rácio ApoA1/ApoB, 
e positivamente com o rácio LDL-c/HDL-c, e o EPA (% E) e o DHA (% E) a associarem-se 
negativamente com o rácio HDL-c/ApoA1.  
 
Tabela 6.60. Modelos de regressão multivariada para toda a amostra populacional. 
 

ApoAI ApoAI/ApoB LDL-c/HDL-c HDL-c/ApoAI

β1
           β

2
           P β1

            β
2
            P β1

            β
2
            P β1

            β
2
            P

EPA (% E) NS 0.477      0.026      0.826 0.590      0.024    0.831 (-)27.46  (-)0.223  0.019

DHA (% E) NS 0.836      0.093      0.431 (-)0.201 (-)0.017  0.882 (-)13.03  (-)0.217  0.023

EPA/DHA (-)1.265   (-)0.252   0.027 (-)3.433  (-)0.246   0.020 4.519     0.245      0.016 (-)8.784  (-)0.094  0.285

 

1Coeficiente de regressão não ajustado; 2Coeficiente de regressão ajustado; utilizando ainda como preditores 
independentes os SFA (% E), os PUFA (% E) e os níveis de TAG. NS: modelo de regressão não significativo. 

 
 
Estudo prévio, reportou que, por análise bivariada e/ou multivariada, os níveis de EPA, que 
aumentavam nos PL do plasma após suplementação, encontravam-se inversamente 
correlacionados com os níveis de TAG e, positivamente, com os níveis de HDL-c e de ApoA1, e ao 
contrário do DHA, que não se correlacionava com os TAG, e estava inversamente associado com os 
níveis de HDL-c e de ApoA1 (KH Bønaa et al., 1992). Resultados que se mantinham após ajuste para 
os níveis de TAG, mas não para o DHA nos PL do plasma, o que levou estes autores a concluir que o 
EPA e o DHA associam-se de forma divergente, e eventualmente por diferentes mecanismos, com 
o HDL-c. Curiosamente, estes autores reportam que os AG analisados nos PL do plasma, incluindo 
o OA (positivamente) e o AA (negativamente), mostraram capacidade preditiva em relação aos 
níveis de ApoA1, mas sem influenciar as associações com o EPA/DHA, e com estes AG como os 
únicos a mostrar capacidade preditiva em relação às variação nos níveis de HDL-c; e aludindo a 
eventual alteração no catabolismo/síntese das ApoA1, e à diminuição da atividade da LCAT, por 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

277 

 

ação do DHA, como mecanismos envolvidos (ver Capítulo 3).  
Após estratificar a amostra em função do grau de adiposidade (expresso pelo IMC), não se 

observaram diferenças significativas nos macro- e micronutrientes da dieta entre os dois grupos 
(resultados não mostrados) e, por análise de regressão multivariada, o EPA (% E), o DHA (% E), e o 
rácio EPA/DHA apresentam-se como preditores independentes, com este último positivamente 
associado com o rácio LDL-c/HDL-c (β = 0.270, p < 0.05), e apenas nos indivíduos com excesso 
ponderal/obesos (n = 51), e com o EPA (% E) e o DHA (% E) a associarem-se negativamente com o 
rácio HDL-c/ApoA1 (β = -0.264, p < 0.05 e β = -0.276, p < 0.05, respetivamente), nos indivíduos com 
excesso ponderal/obesos, mas não no grupo normoponderal (n = 23) (p > 0.05).  
Finalmente, quando estratificou-se, o grupo de indivíduos com excesso ponderal/obesos (IMC ≥ 25 
kg/m2), em função dos níveis de hsCRP (n = 46), com um ponto de corte de 2 mg/L (1.1 ± 0.5 vs. 
6.5 ± 3.8, p < 0.001, entre grupos), mas sem diferenças significativas por exemplo, em função da 
idade (48.0 ± 11.9 vs. 53.5 ± 12.1 anos), do IMC (31.2 ± 4.2 vs 32.2 ± 4.2 kg/m2), e nos níveis de EPA 
e DHA na dieta (0.06 ± 0.04 vs. 0.07 ± 0.04 % E e 0.14 ± 0.1 vs. 0.16 ± 0.08 % E, respetivamente) 
(Tabela 6.61), e por análise de regressão multivariada, realce para a associação positiva, e 
significativa, entre o DHA (% E) na dieta, único preditor independente, e o rácio LDL-c/ApoB (um 
biomarcador “proxy” do tamanho e composição das partículas de LDL), no grupo de indivíduos 
com excesso ponderal/obesos e com níveis de hsCRP ≥ 2.0 mg/L; enquanto que no grupo de 
indivíduos com IMC ≥ 25 kg/m2 e hsCRP <2.00 mg/L, o EPA e o DHA na dieta (% E), mas não o rácio 
entre estes AG, eram preditores independentes dos níveis de ApoA1 e do rácio HDL-c/ApoA1 
(resultados não mostrados).  
 
Tabela 6.61. Características da população com excesso ponderal/obesos estratificada pelos níveis 
de hsCRP (ponto de corte de 2 mg/L). 

    

  hsCRP< 2.00 hsCRP≥ 2.00   

 
média±SD 

(n = 20) 
média±SD 

(n = 26)  

      p  

Idade (anos) 48.9 ± 11.9 53.5 ± 12.1 0.202 

IMC (kg/m2) 31.2 ± 4.2 32.2 ± 4.2 0.390 

        

Glucose (mg/dL) 100.9 ± 14.9 104.8 ± 26.2 0.558 

hsCRP (mg/L) 1.1 ± 0.5 6.5 ± 3.8 < 0.001 

Insulina (mU/L) 8.7 ± 4.9 14.7 ± 13.8 0.087 

HDL-c (mg/dL) 48.8 ± 9.8 45.1 ± 11.4 0.257 

LDL-c (mg/dL) 119.0 ± 36.3 130.1 ± 44.9 0.372 

Total-c (mg/dL) 192.9 ± 42.1 201.2 ± 49.6 0.552 

TAG (mg/dL) 125.4 ± 65.9 130.8 ± 47.4 0.746 

TAG/HDL-c 2.9 ± 2.4 3.2 ± 2.8 0.647 

ApoA1 (g/L) 1.4 ± 0.2 1.4 ± 0.3 0.498 

ApoB (g/L) 0.8 ± 0.2 0.9 ± 0.3 0.146 

ApoA1/ApoB 1.9 ± 0.6 1.6 ± 0.5 0.087 

Total-c/HDL-c 4.1 ± 1.3 4.6 ± 1.2 0.173 

LDL-c/HDL-c 2.5 ± 1.0 3.0 ± 1.0 0.135 

HDL-c/ApoA1 0.34 ± 0.05 0.32 ± 0.04 0.181 

Non-HDL-c 144.2 ± 41.6 156.1 ± 45.7 0.365 
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HOMA-IR 2.2 ± 1.4 4.3 ± 6.4 0.185 

LDL-c/ApoB 1.52 ± 0.33 1.44 ± 0.25 0.346 

EL (ng/mL) 100.2 ± 48.1 135.8±130.7 0.355 

        

Energia (kcal/dia) 2365 ± 706 2441 ± 769 0.730 

Lípidos (% E) 33.4 ± 4.5 33.9 ± 4.6 0.702 

SFA (% E) 9.6 ± 2.0 10.3 ± 2.5 0.335 

MUFA (% E) 15.6 ± 2.6 15.2 ± 2.5 0.617 

PUFA (% E) 5.3 ± 0.9 5.5 ± 1.2 0.600 

PUFA n-3 (% E) 0.6 ± 0.2 0.7 ± 0.1 0.259 

PUFA n-6 (% E) 4.0 ± 0.9 4.2 ± 1.1 0.547 

EPA (% E) 0.06 ± 0.04 0.07 ± 0.04 0.383 

DHA (% E) 0.14 ± 0.1 0.16 ± 0.08 0.594 

n-3/n-6 0.16 ± 0.05 0.16 ± 0.04 0.576 

Proteínas (% E) 18.7 ± 3.0 19.0 ± 2.7 0.759 

H. Carbono (% E) 46.1 ± 7.0 47.0 ± 7.0 0.679 

PUFA/SFA  0.6 ± 0.1 0.6 ± 0.2 0.917 

EPA/DHA 0.4 ± 0.04 0.5 ± 0.05 0.017 

    

 
 
Discussão: 
Apesar de bem documentados, os efeitos benéficos para a saúde dos HUFA n-3, e em particular a 
ação do EPA e do DHA, podem ser mediados por diferentes mecanismos bioquímicos, envolvendo, 
por exemplo, diferentes propriedades estruturais e conformacionais destes AG e diferentes vias de 
sinalização, e muito menos se conhece acerca dos efeitos biológicos do ratio EPA/DHA. 
 Nesta amostra populacional (n = 74), o EPA (% E), o DHA (% E), e o rácio EPA/DHA na dieta 
associaram-se negativamente, mas de forma não significativa (p > 0.05), com os níveis de HDL-c em 
circulação (Tabela 6.59), enquanto que o aumento do EPA e do DHA, mas não do rácio EPA/DHA, 
associou-se com o aumento das pequenas partículas de HDL, como indicado pela correlação 
negativa entre estes AG e o rácio HDL-c/ApoA1 (Tabelas 6.59 e 6.60). Contudo, a formação de 
partículas de ApoA1 pobres em lípidos (ou a ApoA1 Milano complexada com PL) (RS Rosenson et 
al., 2011), favorece o aumento do fluxo de colesterol/PL, diminui o catabolismo das ApoA1 
(comparativamente com as ApoA1 livres); e os PUFA n-3, apesar de poderem diminuir os níveis de 
HDL-c, mostraram um aumento na capacidade para promover o fluxo de colesterol, como 
observado em estudos em animais (T Nishimoto et al., 2009). Estes autores reportam que a dieta 
rica em óleo de peixe diminui, de forma significativa, os níveis do HDL-c, dos AGL, do colesterol 
não-HDL, e dos TAG, mas aumenta o fluxo de colesterol dos macrófagos, e a sua eliminação 
hepática (via bílis), mediada pela expressão dos ABCG5 e 8. As ApoA1 pobres em lípidos formadas 
pela remodelação das partículas de HDL, podem ser um intermediário essencial no transporte 
reverso de colesterol e no processo de maturação das HDL “in vivo” (V Tsimihodimos et al., 2010), 
em adição com as suas propriedades AH, e.g., sobre as LDL, e como indicado nos estudos “in vitro” 
(ver Capítulo 2 e Secção 6.2.4.3.), e com a importância das subfrações moleculares das HDL bem 
expressa, em um estudo prospetivo recente, sobre a incidência de eventos CHD (AO Akinkuolie et 
al., 2014).  

No grupo de indivíduos com excesso ponderal/obesos o estado inflamatório, em função dos 
níveis de hsCRP (ponto de corte de 2 mg/L), parece ter influência sobre o efeito do EPA e do DHA, e 
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do seu rácio, sobre os biomarcadores cardiometabólicos, e com o DHA na dieta (% E) a associar-se 
com as grandes partículas de LDL, como indicado pela correlação positiva entre este AG e o rácio 
LDL-c/ApoB, no grupo de indivíduos com excesso ponderal/obesos e níveis de hsCRP ≥ 2.0 mg/L e, 
pelo menos em parte de acordo com o efeito do DHA em monoterapia (2 g/dia) em indivíduos com 
excesso ponderal/obesos, em que observou-se um aumento significativo das grandes LDL ao fim 
de 4.5 meses de suplementação (LM Neff et al., 2011). As grandes partículas de LDL parecem ser 
menos aterogénicas, apresentam maior afinidade pelos LDLR, e são menos suscetíveis à oxidação, 
comparativamente, e.g., com as sdLDL (ver Capítulo 2 e Secções 6.2.4.3 e 6.2.5.1.).  
 A interligação entre a biogénese e a remodelação molecular das lipoproteínas 
(principalmente das HDL) com a resposta imuno-inflamatória parece desempenhar um papel 
importante na presente análise. Os indivíduos com excesso ponderal/obesos e/ou com 
comorbilidades associadas, são usualmente caracterizados pela presença de inflamação sistémica 
de baixo nível, que pode estar associada à hiperglicemia, à IR, e à dislipidemia (ver Capítulos 2). 
Este fenótipo está associado com a alteração na cinética e, em particular na produção vs. 
catabolismo das apoproteínas “in vivo”, com impato sobre os níveis de ApoA1 e HDL-c, e que pode 
levar ao impedimento do transporte reverso de colesterol mediada, e.g., pelos ABCA1 e/ou ABCG1 
ou pelo SR-BI (AD Mooradian et al., 2008). Contudo, apesar da capacidade do (e)fluxo de colesterol 
mediado pelos SR-BI se encontrar diminuída em mulheres com excesso ponderal/obesas, e de 
acordo com a diminuição na concentração do HDL-c, o (e)fluxo de colesterol mediado pelos ABCA1 
encontrava-se aumentado e, principalmente, pelo aumento das pequenas(/muito pequenas) 
partículas de HDL (e.g., as pré-β-HDL) (N Attia et al., 2010), sendo particularmente importante em 
estados pós-prandiais. Estes autores referem ainda que, por análise de regressão multivariada, os 
níveis de fosfolípidos das HDL (HDL-PL) e das pequenas(/muito pequenas) partículas de HDL, eram 
preditores independentes do (e)fluxo de colesterol dos SR-BI e dos ABCA1, sugerindo o 
envolvimento das atividades da HL, da CETP e da PLTP, na remodelação pós-prandial das HDL, e na 
formação das pequenas(/muito pequenas) partículas de HDL (pré-β-HDL), nos indivíduos com 
excesso ponderal/obesos. Em adição, o aumento do (e)fluxo de colesterol via ABCA1 
correlacionava-se, de forma inversa, com os “surrogate markers” (PWV, “Pulse Wave Velocity”) da 
rigidez das artérias, em indivíduos aparentemente saudáveis, mesmo após ajuste para a idade, o 
género, o IMC, a tensão arterial média, os níveis de LDL-c e HDL-c, e de glucose em jejum (E Favari 
et al., 2013).  

Contudo, estudos “in vitro” associam o aumento na concentração dos UFA com a 
diminuição da expressão e nos níveis de proteína da ABCA1, e com o EPA a demonstrar um duplo 
efeito negativo sobre a atividade/nível proteico da ABCA1. O EPA, desestabiliza, de forma 
significativa, as proteínas dos ABCA1, sem contudo alterar os níveis de mRNA, e como observado 
em macrófagos THP-1, o que estava associado com a redução do fluxo de colesterol; pelo que 
alguns autores concluem que o efeito ateroprotector dos UFA (MUFA e PUFA) pode estar 
relacionado, essencialmente, com os efeitos sobre as VLDL, as LDL, os TAG, ou os mediadores da 
inflamação e da trombogénese (Y-W Hu et al., 2009; Y-L Kuang et al., 2012 e J Lee et al., 2012).  
Os transportadores ABCA1 medeiam a transferência de PL e FC para as ApoA1, uma etapa crucial 
na biogénese das HDL, e com os UFA a poderem inibir a sua expressão ao nível transcricional 
(eventualmente dependente do LXR) e pós-transcricional (degradação dos ABCA1, por aumento da 
fosforilação da serina, mediada pelas cinases) (J Lee et al., 2012 e Y Wang e JF Oram, 2007); e com 
o DHA a aumentar a atividade dos PPAR mas, em conjunto com o AA, a diminuir a atividade do 
LXR. Adicionalmente, o EPA e o DHA, assim como o AA, comparativamente com o PA, diminuíam os 
níveis de mRNA da LCAT e da PLTP (“phspholipid transfer protein”), e/ou os níveis de proteínas da 
LCAT (Y-L Kuang et al., 2012). 
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Adicionalmente, a lipase endotelial (EL) que induz efeitos significativos nos níveis e no perfil das 
partículas de HDL (ver Capítulo 2), encontrando-se positivamente relacionada com os 
biomarcadores de inflamação, e que, em conjunto com o IMC, mostrou ser um preditor 
independente das subfrações moleculares das HDL, associando-se positivamente com as S-HDL 
(ver Secção 6.2.1.2.), pode estar envolvida nos mecanismos que associam o EPA/DHA com o rácio 
HDL-c/ApoA1; contudo, em uma análise de subgrupo (n = 54), da presente amostra populacional, 
apesar de encontrar-se aumentada no grupo de indivíduos com IMC ≥ 25 kg/m2 e hsCRP ≥ 2.0 
mg/L, comparativamente com o grupo com IMC ≥ 25 kg/m2 e hs-CRP <2.00 mg/L (135.8 ± 130.7 
ng/mL vs. 100.2 ± 48.1 ng/mL, respetivamente), não apresentou diferenças significativas (p > 0.05) 
entre os grupos (Tabela 6.61). Por outro lado, estudos “in vitro” reportam que o EPA diminui a 
atividade/expressão da EL, e ao contrário dos SFA, como o PA (UJ Jung et al., 2012). 
O efeito dos HUFA n-3, assim como do fenótipo pro-inflamatório, sobre o perfil lipo(apo)proteico 
pode estar relacionado com a sua capacidade para alterar as propriedades físico-químicas (e.g., a 
composição e o tamanho) e/ou as propriedades bioquímicas (e.g., AH ou o transporte reverso de 
colesterol) das partículas de HDL, mas também das LDL (ver Capítulos 2 e 3). Apesar do EPA e do 
DHA poderem influenciar de forma diferente o tamanho e o número das partículas de HDL e LDL 
(LH Bogla et al., 2011 e RJ Woodman et al., 2002), o DHA, mas não o EPA, estava envolvido no 
aumento (p < 0.05) do tamanho das partículas de LDL (TA Mori et al., 2000 e LM Neff et al., 2011), 
o que parece de acordo com os resultados obtidos no presente estudo. 
Sendo que, se a diminuição dos níveis de HDL-c pode, pelo menos em parte, justificar a associação 
positiva entre os rácios EPA/DHA na dieta e LDL-c/HDL-c em circulação, a atividade/expressão dos 
ABCA1 “in vivo” parece estar igualmente envolvido no metabolismo das lipoproteínas ricas em 
ApoB (VLDL e LDL), e na formação de partículas de pré-β-HDL (S Chung et al., 2010 e M Liu et al., 
2012) e, com estes autores a reportarem, que a deficiência de ABCA1 em linhas celulares, levou à 
diminuição da ativação da PI3K (“phosphatidylinositol-3 (PI3) kinase”), mas com as grandes 
partículas de HDL nascentes, formadas pela ação das ABCA1 hepáticas, a gerarem um sinal 
autócrino que pode atenuar a maturação das VLDL e a secreção dos TAG, ao induzir aquela via de 
sinalização (S Chung et al., 2010). Em adição, em modelos animais, o impedimento (“knockout”) 
das ABCA1 hepáticas, aumentava para o dobro os níveis plasmáticos de VLDL-TAG (VLDL1), com 
diminuição da concentração das LDL (50 %), pelo aumento dos LDLR, e das HDL (80 %), pela 
ausência de formação das partículas de HDL nascentes no fígado, e pelo aumento do catabolismo 
das ApoA1 no rim (M Liu et al., 2012). De facto, a via PI3K/Akt/mTOR parece ser importante para 
os mecanismos envolvidos no fluxo de colesterol para as ApoA1 mediado pelos ABCA1 (F Dong et 
al., 2014), e com a inibição da Akt a poder contribuir para o aumento do (e)fluxo de colesterol para 
as ApoA1, ao induzir a disrupção dos rafts lipídicos. 

Por um lado, tal como referido para o EPA e o DHA, também as citocinas podem regular de 
forma diferenciada a expressão/atividade das ABCA1, importantes na biogénese e remodelação 
das partículas de HDL, com o IFNg e a IL-1β a inibirem, e a IL-10 e o TGF-β1 a promoverem, a sua 
expressão (K Yin et al., 2010). Por outro lado, como referido por estes autores, a CRP e a COX2 
podem inibir a expressão dos ABCA1, principalmente em um contexto pro-inflamatório, e com 
estes recetores/transportadores a demonstrarem propriedades anti-inflamatórias. Contudo, em 
relação ao efeito da CRP, outros autores reportam uma sobre-regulação do LXRa e um aumento da 
expressão das ABCA1 em monócitos humanos (D Hanriot et al., 2008 citados por K Yin et al., 2010). 
Outros autores referem que a CRP per se não causa CVD, ao contrário da inflamação, pelo que 
níveis elevados de CRP devem ser considerados como um biomarcador de risco aterosclerótico, da 
vulnerabilidade da placa, e/ou do estado inflamatório (BG Nordestgaard e J Zacho, 2009). 

O EPA e o DHA apresentam igualmente efeitos diferenciados sobre a capacidade de 
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modular a atividade/expressão das citocinas pro-inflamatórias, como o TNFa, a IL-1 β, ou a IL-6, ou 
as moléculas de adesão (como a VCAM-1 e a ICAM-1), e de influenciar, e.g., a fagocitose pelos 
leucócitos (R Gorjão et al., 2009; R De Caterina et al., 2000 e A Jaudszus et al., 2013). 
O DHA, mas não o EPA, diminuiu a ativação dos linfócitos T (determinada pelos níveis de CD69), e 
com a suplementação com EPA/DHA a alterar, de forma significativa, a composição dos PL no 
plasma e nos neutrófilos (S Kew et al., 2004).  Em animais suplementados com óleos de peixe com 
diferentes rácios EPA/DHA, durante 8 semanas, a diminuição do TNFa, evidente ao fim de 8 horas, 
e da IL-6, e o aumento das enzimas AH (catalase e glutationa transferase), ocorreu no grupo 
suplementado com EPA+DHA a 37 %, para um rácio EPA/DHA de ≈1.6, e comparativamente com o 
grupo controlo (A Bhattacharya et al., 2007). Por um lado, o tratamento com EPA/DHA (25 μM) 
atenuou a maturação de células dentríticas (DC), após indução com LPS, caracterizada pela 
supressão da produção da IL-12 e da expressão do CD40, do CD80, do CD86, e da MHCII, e pelo 
aumento da produção de IL-10 e da expressão do IL-10R, coincidente com o aumento da expressão 
do PPARg e a supressão da atividade do NF-κB  (E Draper et al., 2011), mas com estes autores a 
referirem que os efeitos anti-inflamatórios do EPA/DHA eram independentes do PPARg. 
Ao invés, o EPA, e menos o DHA, reduziam a percentagem de citocinas expressas pelos subtipos 
das células T, dependente do PPARg e da dose, mas sem alterar a expressão do marcador de 
superfície CD69; enquanto que nos monócitos, o EPA e o DHA, aumentavam a IL-10, sem afetar o 
TNFa e a IL-6 (A Jaudszus et al., 2013). Estes autores referem que a incorporação celular do 
EPA/DHA ocorre, principalmente, a expensas do AA, com diminuição do TXA2 e do LTB4, e 
aumento do TXB3 e do LTB5, independente da ativação, mas de acordo com as vias de expressão 
das COX nos monócitos. Por outro lado, um estudo RC reportou que doses moderadas de EPA (EPA: 
720 mg/dia + DHA: 280 mg/dia), mas não de outros PUFA n-6 e n-3, durante 12 semanas, podiam 
diminuir a atividade das células NK em indivíduos aparentemente saudáveis, com idades entre os 
55 e os 75 anos, e com a atividade destas células a regressarem aos valores da “baseline” 4 
semanas após o fim do período de intervenção (F Thies et al., 2001).  
Contudo, o EPA e o DHA, podem diminuir de forma significativa a ativação da via do NF-ĸB, em 
macrófagos THP-1 tratados com LPS (A Mullen et al., 2010).  

De facto, o efeito dos HUFA n-3 sobre os fatores de risco cardiometabólicos não se restringe 
à sua ação sobre o perfil lípidico e lipo(apo)proteíco. Vários outros efeitos parecem ser regulados 
de forma diferente pelo EPA e o DHA, ou pelos compostos derivados destes AG, como a produção 
de oxilípinas (AH Keenan et al.,2012) (ver Capítulo 3) ou o sistema endocanabinóide (JT Wood et 
al., 2010). 
Por exemplo, em 12 indivíduos saudáveis, a suplementação com EPA/DHA (1.9 g/dia de EPA e 1.5 
g/dia de DHA), durante 6 semanas, induziu variações nos níveis de 12-HETE, um metabolito do EPA 
(ver Capítulo 3), entre a diminuição (82 %) e o aumento (5000 %) (ML Nording et al., 2013).  
O EPA e o DHA, e os seus compostos derivados, eicosa- e docosanóides – pela acção das COX, LOX, 
e CYP, podem ligar-se aos recetores acoplados à proteína G e, virtualmente, mediar as diferentes 
fases da inflamação (UN Das, 2007). A dieta tem um efeito profundo sobre a disponibilidade dos 
HUFA n-3 como substratos para estas enzimas, em particular para as CYP (ver Capítulo 3).  
O EPA, mas não o DHA, pode aumentar a expressão da CYP2J2, mediada pelos PPAR, e de forma 
dependente da dose; uma enzima que apresenta elevada especificidade/regioseletividade para o 
EPA e para a epoxidação envolvendo a última dupla ligação, próxima do terminal metilo, e com o 
aumento da expressão da CYP2J2 (ou o tratamento com EET) a prevenir a remodelação cardíaca 
induzida pela AngII, pela capacidade em atenuar o “stress” oxidativo mediado pela via do NF-κB (C 
Westphal et al., 2011 e Z He et al., 2015). A capacidade para diminuir a proliferação celular e a 
regulação do complexo CD1/CDK-4 (ciclina D1/ciclina dependente de cinase-4), foi atribuída ao 
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principal produto da atividade da CP2J2 sobre o EPA, e ao contrário dos EET derivados do AA, que 
inibem a apoptose e estimulam a proliferação pela sobre-regulação da expressão da CD1 nas 
células (PH Cui et al., 2011). 
Por um lado, apesar de ambos os HUFA n-3 poderem diminuir a migração das SMC (“smooth 
muscle cell”), este efeito é, pelo menos em parte, mediado por diferentes mecanismos “in vitro” (C 
Whyte et al., 2012). 
Em adição, estes AG, e principalmente o DHA, têm a capacidade de inibir a ativação de vários TLR, 
sendo que a sua integração nos microdomínios membranares parece ser um mecanismo 
importante (Ver Secção anteriores e Capítulos 2 e 3). Contudo, um estudo recente, com o objetivo 
de analisar os efeitos da suplementação de AA, EPA, e de DHA, na incorporação nas membranas, 
na ação catalítica da PLA2, e na produção de eicosanóides em macrófagos RAW264.7, reportou 
que a ativação dos TLR4, nas células suplementadas, levava à libertação dos AG em C22, que 
contribuíam para a inibição da via das COX, e que, esta inibição era suficiente para alterar o 
metabolismo do AA no sentido da via das LOX, contribuindo para o aumento dos mediadores 
derivados da ação destas enzimas (PC Norris e EA Dennis, 2012). Curiosamente, estes autores 
referem que o aumento do DPA, após suplementação com o EPA, e como AG em C22, era 
igualmente responsável pela inibição das COX, contribuindo, pelo menos em parte, para os efeitos 
AH associados ao consumo de EPA (ver Secção 6.2.4.2.).  
O EPA e o DHA, podem modular a expressão dos genes associados à AMPK e à SCD1, sendo que, 
pelo menos em relação à regulação da SCD1, via SREBP-1c, o efeito do DHA parece ser superlativo, 
comparativamente com os outros PUFA das famílias n-3 e n-6 (ver Capítulo 2). 
Em modelos animais, o aumento dos níveis de adiponectina no plasma, pela suplementação com 
óleo de peixe, estava associada com mecanismos dependentes da ativação do PPARg, e 
independentes do PPARa (S Neschen et al., 2006). Mas com o DHA, em detrimento do EPA, a poder 
contribuir para o aumento dos níveis de adiponectina em circulação em humanos (ver Capítulo3). 

Por outro lado, a incorporação dos HUFA n-3, e em particular do DHA nas biomembranas, 
pode contribuir para alterar a conformação/estabilidade dos ABCA1, na vizinhança dos rafts 
lipídicos, e interferir com o fluxo de colesterol/PL para as partículas de HDL, mediada por este 
transportador (ver Capítulos 2 e 3), e com os diferentes microdomínios membranares nas células 
humanas a poderem ser modulados pelos ABCA1/ApoA1 e HDL3, pela capacidade destes em 
mediar o fluxo de lípidos (e.g., PL, colesterol/oxisteróis) (W Drobnik et al., 2002). Adicionalmente, 
vários aspetos relacionados com o efeito dos HUFA n-3, como a capacidade de interferir com a 
resposta imuno-inflamatória, podem ser explicados pela capacidade de alterar a conformação e a 
organização estrutural das (bio)membranas, com efeito sobre as diferentes vias de transdução de 
sinal (MG Sorci-Thomas et al., 2012 e SR Shaikh, 2012). 

O efeito metabólico dos HUFA n-3 e/ou dos compostos derivados (como os eicosa- e 
docosanóides) pode ser mediado por vários fatores de transcrição, e que parecem apresentar 
especificidade tecidular. Ambos os AG podem afetar de forma diferente estes fatores de 
transcrição, com influência sobre o metabolismo lipídico, lipo(apo)proteico, e na inflamação. Por 
outro lado, em função dos diferentes efeitos biológicos do EPA e do DHA, sobre, e.g., os fatores de 
risco cardiovasculares, são necessários concentrados ricos em HUFA n-3 com diferentes 
quantidades de EPA/DHA, e que possam ser utilizados como suplementos nutricionais ou como 
produtos farmacêuticos (P. Bispo et al., 2014); sendo que, em função dos diferentes efeitos 
biológicos, o rácio EPA/DHA pode ser importante do ponto de vista clínico (L Tonutti et al., 2010 e 
D Mozaffarian e JHY Wu, 2012). 
Um relatório da EFSA indicou que a ingestão de EPA+DHA, e de EPA, ou DHA em monoterapia, em 
doses acima de 5 g/dia, 1.8 g/dia, e 1g/dia, respetivamente, não representavam um problema de 
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segurança, para a população em geral (EFSA, 2012). Este relatório não faz qualquer referência ao 
rácio EPA/DHA, provavelmente pela ausência, à data, de estudos de intervenção e ensaios clínicos 
RC disponíveis na literatura. Contudo, o painel indica que ambos os LCPUFA n-3 parecem exercer 
efeitos diferentes sobre o perfil de lípidos em circulação. Uma meta-análise de 20 estudos RC, 
incluindo mais de 68000 indivíduos, reportou a ausência de efeitos, estatisticamente significativos, 
dos AG n-3, quer como suplementos, quer na dieta, em relação à mortalidade, independente da 
causa, à morte cardíaca, à morte súbita, ao enfarte do miocárdio, e à trombose (EC Rizos et al., 
2012 citados por ML Nording et al., 2013). Curiosamente, Tonutti et al., 2010, sugerem que a 
diminuição da suplementação dietética com EPA, comparativamente com o DHA, pode apresentar 
benefícios em condições agudas de lesão vascular (L Tonutti et al., 2010). 

A presente análise parece indicar que os eventuais efeitos biológicos, e.g., do rácio 
EPA/DHA, são dependentes do grau de adiposidade e/ou da presença de um quadro clínico (sub-
clínico) de inflamação.  
 
Limitaçôes: 
A utilização de modelos de correlação simples, sem ajuste para um conjunto de co-variáveis com 
interesse sobre os resultados obtidos, como o IMC e a idade, os nutrientes, e os fatores de risco 
independentes para as CVD, pode ser considerada uma importante limitação, mesmo tratando-se 
de uma hipótese de estudo. Contudo, quando se estratifica os indivíduos pelo IMC, ou em função 
do IMC e dos níveis de hsCRP, sem que existam diferenças estatisticamente significativas entre 
grupos no IMC, na idade, nos lípidos e lipo(apo)proteínas, na EL, no HOMA-IR, e nos macro- e 
micronutrientes da dieta, e por análise de regressão múltipla, incluindo os SFA e os PUFA da dieta 
(% E), e os níveis de TAG, como preditores, os resultados parecem confirmar, na sua maioria, o grau 
de correlações e de significância estatística, observada na análise inicial, incluindo toda a amostra 
populacional. Contudo, o rácio EPA/DHA mostrou ser estatisticamente diferente entre os dois 
grupos (p = 0.017), pelo que alguns dos resultados obtidos, ou a ausência destes, devem ser 
interpretados com redobrada atenção, quando se analisa os resultados obtidos com o rácio 
EPA/DHA. Por outro lado, devido à natureza do estudo, as associações encontradas não significam 
causalidade (causa/efeito).  
Pelo que, com as devidas limitações, os resultados obtidos parecem sugerir que o rácio EPA/DHA e 
a intensidade inflamatória devem ser considerados nas estratégias clínicas (a doses fisiológicas, e 
eventualmente a doses farmacológicas) quando se utilizam os HUFA n-3 na prevenção 
primária/secundária das CVD e, particularmente, em indivíduos com excesso ponderal/obesos.  
 
 
6.2.4.2. Propriedades antioxidantes (AH) do EPA/DHA: aplicação de modelos teóricos para 
entender mecanismos “in vivo” 
Na Secção 6.2.4.1. o EPA, o DHA, e o rácio EPA/DHA apresentaram diferentes correlações com os 
biomarcadores lipídicos e lipo(apo)proteícos, em função da estratificação pelo valor de ponto de 
corte para a hsCRP, na população com excesso ponderal/obesidade, sendo sugerido que a 
inflamação poderia alterar as vias metabólicas em que o EPA/DHA estão envolvidos e, deste modo, 
a sua concentração local/sistémica, e os efeitos biológicos.  
Outros processos bioquímicos envolvidos na modulação da concentração/efeitos bioquímicos dos 
HUFA n-3 “in vivo” ocorrem, por exemplo, pela via da β-oxidação mitocondrial/peroxissomal, um 
processo enzimático, que pode ter um efeito significativo sobre os níveis, os mecanismos de ação, 
ou no grau de incorporação, e.g., nos PL das biomembranas, dos HUFA n-3 (L Hou et al., 2012); 
tendo, contudo, particular importância os eventuais produtos que possam resultar da β-oxidação, 
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bem como a sua ação fisiológica. Adicionalmente, o balanço entre a estabilidade oxidativa à 
(auto)oxidação vs. propriedades AH e/ou a β-oxidação mitocondrial/peroxissomal vs elongação e 
dessaturação dos HUFA n-3, podem contribuir para alterar a concentração e a função destes AG. 
Por um lado, o eventual efeito AH dos HUFA n-3, por exemplo, sobre os processos de peroxidação 
lipídica nas biomembranas, tem particular interesse, pela sua importância e relevância biológica, 
sendo mediados por mecanismos químicos, e que estão normalmente associados ao aumento 
(relativo) dos PUFA naquelas estruturas biológicas e ao “stress” oxidativo (H Frank et al., 1989; AM 
Lyberg e P Adlercreutz, 2006 e L Méndez et al., 2013). Em estudos “in vitro”, utilizando por 
exemplo, sistemas com micelas, os HUFA n-3, e em particular o DHA, apresentaram maior 
estabilidade oxidativa à (auto)oxidação (para artigo de revisão ver W Chaiyasit et al., 2007; P-D Duh 
et al., 1999; M Araseki et al., 2002 e K Miyashita et al., 1993); sendo proposto que, pelo menos 
nestes sistemas, o DHA pode apresentar características antioxidantes (AH) (N Gotoh et al., 2010). 
Uma parte significativa dos produtos de oxidação lipídica (enzimática e não enzimática) 
apresentam propriedades eletrofílicas, com capacidade para reagir com compostos nucleofílicos, 
como os a.a., e.g., cisteína, lisina e histidina (ver Secção 6.2.4.3.), e de interferir com as vias de 
sinalização celulares, e mecanismos fisio(pato)lógicos, relacionados com a resolução da 
inflamação, a morte celular, ou de defesa AH e anti-inflamatória, e.g, por mecanismos 
dependentes da ativação da expressão dos genes associados à Nrf2 e/ou supressão dos genes do 
NF-κB (A Higdon et al., 2012; C Cipollina et al., 2014 e S Hegde et al., 2011). Por exemplo, os 
produtos de oxidação dos PUFA, como o 4HNE, podem promover a autofagia e o aumento dos 
níveis de HO-1, como observado “in vitro”, por mecanismos envolvendo a via do JNK (P Haberzettl 
e BG Hill, 2013). 
Por outro lado, a formação de eicosanóides/oxilipinas, os efeitos diretos do EPA/DHA sobre os 
mecanismos bioquímicos, e/ou a capacidade de influenciar a formação de compostos derivados 
dos PUFA n-6, em particular do AA, podem ser mediados, igualmente, por processos/mecanismos 
químicos (não enzimáticos). Por exemplo, o envolvimento dos produtos de oxidação do EPA/DHA, 
e o “stress” oxidativo, estavam associados com o aumento da degradação das ApoB100, via PERPP 
(“post-ER presecretory proteolysis”), contribuindo para a diminuição da secreção hepática das 
lipoproteínas ricas em ApoB “in vitro” e “in vivo”, o que pode estar relacinado com o efeito 
hipolipidémico dos HUFA n-3 (Meihui Pan et al., 2004). Em indivíduos adultos, aparentemente 
saudáveis, com idades entre os 30 e os 55 anos, a ingestão de EPA+DHA de ≈300 mg/dia, e a 
suplementação com 1.4 g destes HUFA n-3, associava-se com a formação de vários compostos 
eletrofílicos, como os 7-oxo-DHA, -DPA, e o 5-oxo-EPA (por ação da 5-LOX), mas sem efeito sobre os 
metabolitos derivados do AA (C Cipollina et al., 2014). 
Na presente Secção, procurou-se determinar, analisar, e comparar, a relação entre as propriedades 
estruturais/conformacionais do EPA/DHA, e as suas eventuais propriedades antioxidantes (AH) “in 
vivo”. Para este estudo preliminar, métodos computacionais DFT (“Density Functional Theory”) 
foram utilizados (ver Capítulo 5). 
 
Otimização geométrica Ab initio 
Como indicado na Figura 6.31, os dados da otimização geométrica para o EPA e o DHA, ao nível 
B3LYP/6-31G(d,p), indicam uma preferencial estrutura encurvada destes AG, como moléculas 
isoladas. Por exemplo, a (co)cristalização do complexo da prostaglandina sintetase com o AA, na 
forma livre, mostrou a conformação encurvada do substrato na ligação com a enzima (MG 
Malkowski et al., 2000 citados por P Sperling e E Heinz, 2001). As energias totais, e de complexação, 
dos dímeros do EPA e do DHA, das suas estruturas radicalares, e dos ésteres etílicos (EE) foi 
calculada (Tabela 6.62). As energias mínimas obtidas indicam que a conformação adotada pelo DHA 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

285 

 

é mais estável comparativamente com a do EPA, provavelmente devido ao aumento da 
estabilização, pela presença de ligações intramoleculares. Curiosamente, os EE do DHA e do EPA 
mostram uma conformação mais estável comparativamente com os AGL (Tabela 6.62).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.31. Estruturas otimizadas por DFT dos a) monómeros do EPA e do DHA, b) dos dímeros 
dos AGL, e c) dos dímeros dos EE (da esquerda para a direita) (P Bispo et al., 2014). 
 
 
 O EPA e o DHA apresentam grande tendência para gerar radicais livres (Tabela 6.62), mas 
igualmente para a estabilização radicalar, e.g., por dimerização carbono-carbono (c-c) (ver Figura 
6.32), sem que ocorram diferenças significativas entre os dois AG, e com valores de energia de 
complexação de -356.20 e -355.98 kcal mol-1 para o EPA e o DHA, respetivamente (Tabela 6.62), e 
comparativamente com as estruturas não radicalares, em que as energias de “dimerização” 
indicaram para o diDHA (-12.02 kcal mol-1) uma preferencial formação de compostos “diméricos” 
(associação), comparativamente com o diEPA (-10.94 kcal mol-1), e em particular com o diEE-EPA 
(6.83 kcal mol-1). Estes dados preliminares permitiram observar que o DHA e o EPA mostraram 
idêntica capacidade para formar estruturas radicalares, e.g., por mecanismos oxidativos, como 
moléculas isoladas, e eventual estabilização radicalar, com terminação da cadeia do radical, por 
dimerização carbono-carbono (c-c). De facto, uma vez gerado, o radical (radical alquilo) pode 
reagir, e.g., com o oxigénio e/ou com o AG na sua vizinhança (Ver Figura 6.32). Por exemplo, 
ligações inter- e intra-moleculares podem levar à formação de dímeros, que podem ser 
encontrados nos concentrados comerciais de óleos de peixe (VKS Slukla e EG Perkins, 1991). 
Dímeros de ácidos gordos podem ser, igualmente, formados em (bio)membranas “in vivo” por 
mecanismos envolvendo radicais livres (H Frank et al., 1989). Kosugi e Azuma, indicaram que em 
determinadas condições experimentais o DHA e o EPA na forma livre podem produzir compostos 
poliméricos (Y Kosugi e N Azauma, 1994). A formação de dímeros de AG pode ocorrer por ligações 
envolvendo éteres, ésteres, peróxidos, e/ou c-c, em função das condições oxidativas (WE Neff et 
al., 1988 e K Miyashita et al., 1985).  
 
Tabela 6.62. Energias totais (E) e de complexação (ΔEc) (kcal mol−1) para os sistemas estudados (P 
Bispo et al., 2014). 

         

 DHA  EPA   

  E ΔEc E ΔEc 
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AGL -100,800   -93,061   

Dimeros AGL -201,603 -12,020 -186,123 -10,940 

Dimeros radicais -100,857 -355,980 -93,117 -356,200 

EE -108,664  -100,924  

Dimeros EE -217,328 -0,510 -201,848 6,830 

     

 
 Não foram encontradas diferenças significativas nas cargas atómicas parciais, nos átomos 
de hidrogénio analisados, entre o DHA e o EPA. Contudo, o EPA, na forma livre e esterificada, 
apresenta o valor mais elevado, 0.1106 a.u., em C16, de entre todos os modelos e sistema 
analisados (Tabela 6.63). Como indicado na Tabela 6.63, os hidrogénios em C21 e C18, para o DHA, 
e C19 e C16, para o EPA, apresentaram as mais elevadas cargas atómicas parciais, sendo possíveis 
locais para a abstração do hidrogénio, e a formação de radicais livres, e.g., após cisão homolítica da 
ligação simples. Por exemplo, para o DHA, Lyberg e Adlercreutz mostraram que, de entre o total de 
monohidroperóxidos, o C20-monohidroperóxido era o principal composto formado (AM Lyberg e P 
Adlercreutz, 2006). O que estava, pelo menos em parte, de acordo com outro estudo que 
comparou a estabilidade oxidativa de regio-isómeros de TAG contendo DHA (C Wijesundera et al., 
2008).  
 
Tabela 6.63. Cargas parciais de Mulliken (a.u.) para os hidrogénios identificados para o DHA e o 
EPA, na forma livre (AGL) e de EE (P Bispo et al., 2014). 

         

 DHA  EPA   

  AGL EE AGL EE 

C21/C19 0.1031 0.1034 0.0953 0.0953 

 0.0956 0.0966 0.1033 0.1032 

C20/C18 0.0705 0.0707 0.0704 0.0702 

C19/C17 0.0765 0.0764 0.0717 0.0717 

C18/C16 0.1028 0.1027 0.1106 0.1106 

  0.1023 0.1027 0.0972 0.0970 

     

 
 O DHA e o EPA, devido ao seu elevado grau de insaturação, têm a capacidade para ser 
oxigenados por várias enzimas, como as LOX, as COX, e as CYP, para sintetizar diversas oxilipinas (M 
Picq et al., 2010). Por exemplo, a especificidade/regioseletividade da via das CYP (citocromo P450), 
em humanos, com o DHA e o EPA como substratos, era para a CYP2J2 de 61 % e de 72 % para as 
espécies moleculares de oxilipinas (epoxidação) 19,20-EDP e 17,18-EEQ, respetivamente; e para a 
CYP4A11 de 44-48 % e de 62 % para as espécies moleculares de oxilipinas (hidroxilação) 21,22-
HDoHE e 19-HEPE, e comparativamente com o AA (40 % para a 14,15-EET e 82 % para a 20-HETE) 
(C Westphal et al., 2011). 
Por outro lado, o EPA/DHA, à semelhança do metabolito ativo da atorvastatina (ATM, do inglês), 
podem funcionar como AH nas membranas celulares, e/ou estar envolvidos na inibição da 
formação dos isoprostanos derivados do AA (RP Mason et al., 2006). Os isoprostanos, que resultam 
de modificações oxidativas, contribuem para o aumento dos processos inflamatórios e estão, 
igualmente, relacionados com a placa aterosclerótica. Por exemplo, utilizando espécies 
moleculares de PC, com o AA em posição sn2, a adição do ATM resultou na diminuição da formação 
dos isoprostanos derivados do AA em 30 % (LJ Roberts e A Mauriello, 2000 e D Pratico et al., 1997 
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citados por RP Mason et al., 2006). Os HUFA n-3 podem igualmente concorrer para a diminuição 
dos isoprostanos derivados dos PUFA n-6, por mecanismos, envolvendo a competição com o AA 
para a esterificação em posição sn2 nos PL (ver Capítulo 3). Alternativamente, sendo este grupo de 
mediadores inflamatórios, gerados por reações não enzimáticas mediadas por radicais livres 
(peroxidação lipídica), sobre o AA nos PL das lipoproteínas (e.g., LDL) e das membranas celulares 
(SS Fam et al., 2002; L Gao et al., 2006 e JD Morrow et al., 1990 citados por L Gao et al., 2007), um 
possível efeito AH dos HUFA n-3 pode estar igualmente envolvido. Em humanos, a ingestão de óleo 
de peixe (5 g EPA+DHA) aumentou os níveis pós-prandiais de 8-isoprostano F2a, comparativamente 
com outras formulações contendo, e.g., “apenas” DHA (R Purcell et al., 2014), o que levou estes 
autores a sugerir que o EPA e o DHA, apresentam efeitos opostos sobre a peroxidação lipídica 
induzida por radicais livres, e associada com a lipémia pós-prandial; o que pode estar relacionado 
com a competição enzimática, principalmente do EPA, sobre o AA (ver Capítulo 3), e associada ao 
aumento dos níveis livres deste AG.  Ao invés a suplementação com óleo de peixe (1.8 g EPA + 1.5 g 
DHA) diminuiu, de forma significativa, os níveis de isoprostanos em indivíduos t2DM hipertensos, 
comparativamente com os indivíduos hipertensos, mas não diabéticos (DM Mcdonald et al., 2013). 
Curiosamente, o efeito anti-inflamatório, dos produtos derivados da (auto)oxidação do EPA e do 
DHA, pela inibição do NF-κB, mediada pelos PPAR (PPARa), com diminuição da MCP-1, foi 
anteriormente observada (A Mishra et al., 2004). Estes autores referem que a oxidação dos HUFA 
n-3 pode ocorrer preferencialmente em áreas onde sucede inflamação, relacionadas com o 
aumento da expressão de enzimas oxidativas, como as COX, LOX, a NADPH oxidase, e as 
mieloperóxidases, e em que ocorre formação de ROS. Por outro lado, para além do eventual efeito 
direto dos HUFA n-3 como AH, o envolvimento dos produtos de oxidação do EPA/DHA “in vivo”, 
como os isoprostanos (J3) derivados do EPA, podem estimular mecanismos de defesa envolvidos 
no combate ao “stress” oxidativo, como na eliminação das ROS, e na inflamação, mediada pela 
ativação do fator de transcrição Nrf2 (“NF-E2-related factor 2”) (L Gao et al., 2007). Sendo que, 
todos estes mecanismos podem estar significativamente alterados na obesidade e comorbilidades 
associadas. Adicionalmente, o eventual envolvimento dos produtos da β-oxidação do EPA (Figura 
6.34) nos mecanismos AH e/ou anti-inflamatórios deste AG “in vivo”, foi considerado com base nas 
correlações observadas no presente trabalho, e com o C16:4 n-3 nas RBC a correlacionar-se de 
forma positiva, e significativa, com o EPA nas RBC, com a Lp(a), com a adiponectina de HMW, e 
com os MUFA (% E) da dieta, e de forma negativa (p < 0.05) com o rácio DHA/EPA nas RBC, com a 
IL-6, as I-HDL, e com os SFA e os TFA (% E), e uma tendência, negativa e positiva, foi observada com 
a leptina e as L-HDL, respetivamente; e com a associação inversa entre o C16:4 n-3 nas RBC e os 
biomarcadores pró-inflamatórios ainda mais evidente nos indivíduos obesos, após estratificar a 
amostra em função dos pontos de corte para o IMC (resultados não mostrados). 
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Figura 6.32. Mecanismos envolvendo a) a formação de peróxidos (hidroperóxidos) na presença de O2; b) a 
formação de aldeídos reativos, e a reação com grupos amina, e.g., de proteínas; e c) a função dos AH (como 

o EPA). Me2+: metais bivalentes; *radical livre; RH: radical alquilo;  estabilização do radical por 
ressonância. (Adaptado de HD Belitz e W Grow, Food Chemistry, 1999, Springer Verlag, Berlin e A Reis e CM 
Spickett, 2012) 
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Como indicado na Tabela 6.63, não foram observadas diferenças significativas nas cargas 
atómicas parciais, determinadas pelo método de Mulliken, para os hidrogénios em C18, C19, C20 e 
C21 para o EE-DHA comparativamente com o DHA livre, e do mesmo modo para o EPA. Contudo, a 
distância entre, e.g., o C20-C20 no dímero de diDHA é menos de metade (9.5 Å) da observada para 
o dímero do diEE-DHA (21.5 Å) (Figura 6.33). O que parece indicar que o EE-DHA não está na 
conformação correta para dimerizar, por via da eventual ligação c-c, comparativamente com o DHA 
livre. Contudo, a formação de compostos diméricos a partir da decomposição dos hidroperóxidos 
do metil linoleato foi previamente observada, pelo burbulhamento de ar a 30 ºC (K Miyashita et 
al., 1985). 

 
Figura 6.33. Potencial electrostático para o DHA e compostos derivados: a) monómero de DHA, b) 
dímero de DHA, c) EE do DHA, d) dímero do EE DHA. (P Bispo et al., 2014) 
 
 
Curiosamente, a menor distância entre 2 grupos heme, nas proteínas transportadores de eletrões, 
como os citocromos, variava entre ≈11-13 Å, e a distância entre os átomos de ferro, no centro dos 
grupos heme, era de ≈21 Å. Nestas proteínas, a velocidade das reações de transferência de 
eletrões depende, por exemplo, das interações electrostáticas e da distância (e orientação) dos 
centros redox (RE Sharp e SK Chapman, 1999 citados por P Sperling e E Heinz, 2001). Os potenciais 
electrostáticos apresentam interesse pela capacidade em influenciar a velocidade de 
associação/dissociação dos substratos/produtos em processos de catálise/(bio)catálise e, por outro 
lado, a distribuição de cargas na superfície das biomoléculas (que afeta a atividade catalítica) é um 
componente importante no desenvolvimento de derivados lipídicos(/proteicos) (MTN Petersen et 
al., 2001). Por exemplo, a preparação de ésteres etílicos dos HUFA n-3, apresenta interesse 
industrial e clínico, para a produção de concentrados de óleos de peixe, ricos nestes AG, e de 
derivados com eventual efeito anti-obesogénico (M Rossmeisl et al., 2009).  
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Discussão: 
Em regio-isómeros, o DHA esterificado em posição sn2 dos TAG, apresentou uma maior resistência 
à auto-oxidação, confirmado pela formação dos produtos secundários da autoxidação lipídica (em 
particular os aldeídos propanal e o trans, trans-2,4-heptadienal) (C Wijesundera et al., 2008). Estes 
autores concluíram que utilizando este modelo o DHA era, não só mais estável à oxidação em 
posição sn2, como este efeito era mais pronunciado quando o DHA ocorria nos TAG em 
combinação com outros AG insaturados. Os trabalhos prévios de Miyashita et al. observaram que 
as espécies LLLn (L = ácido linoleico e Ln = ácido linolénico) eram mais resistentes à oxidação do 
que as espécies LLnL, em função da quantidade de hidroperóxidos formados (K Miyashita et al., 
1990). Curiosamente, estes autores atribuem estas diferenças à maior interação entre o Ln e o L 
nas espécies LLnL, do que entre os dois ácidos linoleicos nas espécies LLLn. Duas questões 
colocam-se, por um lado, se estes modelos podem ser replicados em sistemas de PL nas 
biomembranas e, por outro lado, se a maior estabilidade à auto-oxidação do DHA (sn2), na 
presença simultânea de UFA (em sn1 e/ou sn3), ocorre por mecanismos envolvendo o aumento da 
estabilidade do radical livre formado, e.g., por ressonância, e/ou se favorece a(s) reações de 
terminação radicalares (Figura 6.32.). Por exemplo, o conteúdo em colesterol nas biomembranas 
pode afetar a eficiencia de propagação do radical livre através da bicamada lipidica, ao alterar o 
“empacotamento” dos PL (RPM Jacob, 2005 citado por Y Self-Medlin et al., 2009), sendo 
expectável que o mesmo possa ocorrer em função do tipo de grupos acilo (ver Secção 6.2.3.1.). 
Adicionalmente, o efeito da glucose sobre a organização estrutural das (bio)membranas estava 
relacionado com a capacidade para induzir a formação de dominios cristalinos de colesterol, nestas 
estruturas celulares (J Byun et al., 2009), o que, por sua vez, correlacionava-se com o aumento da 
oxidação, e a formação de hidroperóxidos lipidicos (LOOH), envolvendo mecanismos radicalares. 
De facto, as bases para este efeito na agregação do colesterol foi atribuida à perda da normal 
interação entre os PL-esteróis, como resultado da oxidação dos PUFA, nas biomembranas. As 
consequências biofísicas e bioquímicas da peroxidação lipidica nas (bio)membranas é bem 
conhecida, incluindo alterações na fluidez, e na atividade das proteínas, e.g., envolvidas nas vias de 
sinalização celular, ou ainda a disrupção dos microdomínios “caveolae”, com impacto sobre a 
atividade dos recetores membranares, ou na ação da eNOS (ver Capítulos 2 e 3). Estes dados 
sugerem que a obesidade e os fatores de risco cardiometabólicos podem contribuir para o 
aumento da formação dos domínios cristalinos de colesterol e, eventualmente, relacionados com o 
aumento dos mecanismos oxidativos, incluindo a peroxidação dos PUFA nas biomembranas, ou nas 
lipoproteínas, com aumento das oxLDL. Por outro lado, uma vez formados, estes cristais de 
colesterol não respondem à intervenção farmacológica, nem aos mecanismos envolvidos no RCT 
(RP Mason e RF Jacob, 2015).  

Estudos de difracção permitiram a determinação do espaço-d (que representa a distância 
entre o centro das duas camadas lipidicas, incluindo a superfície de hidratação) na bicamada 
fosfolipidica das biomembranas, e que variava entre os 34 e os 17 Å, para os picos dos domínios de 
colesterol. A oxidação dos PUFA causa uma evidente redução no espaço-d das membranas, 
associada com a interdigitalização do terminal metilo das cadeias acilo nos PL. Estas alterações nas 
características intramoleculares de empacotamento dos PL nas membranas, promovem a saída do 
colesterol dos domínios discretos (espaço-d de 34 Å) dentro do ambiente da bicamada 
fosfolípidica. Pelo que, compostos que diminuam ou que possam bloquear a agregação do 
colesterol em domínios cristalinos, podem interferir com os mecanismos de aterogénese associada 
à hiperglicemia e/ou à hipercolesterolemia (Y Self-Medlin, 2009 e RP Mason et al., 1997). 
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Por outro lado, a elevada produção de ROS, que ocorre na obesidade e comorbilidades associadas, 
pode contribuir para o aumento da peroxidação, mediada por radicais livres, sobre os constituintes 
das biomembranas, como observado nas RBC em mulheres com excesso ponderal/obesas, e com 
efeitos sobre a fluidez das biomembranas (Roberta Cazzola et al., 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 6.34. Mecanismos associados à elongação, dessaturação e oxidação dos ácidos gordos das 
diferentes famílias, com influência sobre o seu destino metabólico. (Adaptado de DL Luthria et al., 
1996).  
 
 
 A incorporação dos HUFA n-3, e em particular do EPA e do DHA, nas biomembranas tem um 
impato significativo sobre as vias de sinalização relacionadas, e.g., com a resposta imuno-
inflamatória (ver Capítulo 2 e 3). Por outro lado, as propriedades de “empacotamento” do EPA 
(16:0-EPA-PC) podem contribuir para a estabilização dos radicais livres nas biomembranas. Como 
observado na Secção 6.2.3.1., a espécie molecular 16:0-EPA-PC apresenta a menor distância entre 
os Cω-Cω, comparativamente com as outras espécies moleculares de PC estudadas, com um valor 
de ≈21.02 Å, pelo que esta menor distância entre as cadeias acilo consecutivas nos 
glicerofosfolípidos nas membranas pode facilitar a interação entre as estruturas radicalares 
vizinhas e a terminação das reações mediadas por radicais Figura 6.32. Por outro lado, a estrutura 
molecular do colesterol nas biomembranas promove a diminuição da distância intermolecular 
entre os PUFA adjacentes, o que pode facilitar o rápido movimento dos radicais livres entre as 
cadeias acilo (Y Self-Medlin, 2009). O EPA, pela menor Cω-Cω distância (Secção 6.2.3.1.) pode mais 
facilmente ser integrado nas biomembranas e nos espaços “rigidos” conferidos pelas moléculas de 
colesterol e influenciar a distribuição do colesterol e a formação dos dominios cristalinos, o que, 
em conjunto com a capacidade de gerar e estabilizar radicais, e a formação de compostos 
diméricos de espécies radicalares, pode contribuir para explicar, pelo menos em parte, as 
propriedades AH do EPA, e.g., nas biomembranas. 
Por exemplo, o o-hidroxi-metabolito activo da atorvastatina (ATM) bloqueia a formação de 
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domínios cristalinos de colesterol nas biomembranas, como consequência do aumento do “stress” 
oxidativo, devido às suas propriedades AH (RP Mason et al., 2006). Em membranas reconstituídas, 
utilizando POPC (1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicerol-3-fosfatidilcolina) e colesterol, a adição do ATM 
produziu um aumento na densidade electrónica (ver Figura 6.33) na região hidrocarbonada das 
membranas. Estes dados sugerem que o ATM interage com a parte superior da cadeia 
hidrocarbonada, adjacente à região do “headgroup”, e esta particular localização de membrana 
coloca o grupo o-hidroxilo, na região das ligações duplas (conjugadas) da bicamada fosfolipidica, 
onde participa em um mecanismo de doação de protões para limitar a propagação dos radicais 
livres. Curiosamente, os PUFA e a atorvastatina, parecem ter efeitos sinergéticos, e.g., sobre o 
perfil lipídico e a função endotelial, como observado recentemente em modelos animais (X Song et 
al., 2014). A suplementação com 4 g/dia de EE-EPA puros, diminuiu de forma significativa os níveis 
de hsCRP, comparativamente com o grupo placebo, sendo o efeito ainda mais significativo nos 
indivíduos tratados vs. não tratados com estatinas (68 % vs. 27 %), o que denota um eventual 
efeito sinergético entre o uso de inibidores da HMG-CoA Redutase e a suplementação com doses 
elevadas (farmacológicas) de EPA (HE Bays et al., 2013). Estes autores reportam que, 
comparativamente com o placebo, 4 g/dia de EE-EPA, em associação com a atorvastatina, a 
rosuvastina, e a simvastatina, diminuiu os níveis de hsCRP em 37 %, 31 %, e 14 %, respetivamente. 
Curiosamente, dietas ricas em H. C. simples (frutose) e deficientes em AG n-3 contribuiam para a 
alteração na homeostasia das biomembranas, com aumento do rácio n-6/n-3 e dos níveis de 4-
hidroxinonenal (4-HNE) (ver Secção 6.2.4.3.) (R Agrawal e F Gomez-Pinilla, 2012). Por outro lado, 
doses elevadas de PUFA n-3 na dieta, e longos períodos de suplementação, parecem afetar a 
suscetibilidade das RBC humanas à peroxidação lipídica, pela capacidade em alterar a sua 
composição em AG e o conteúdo em tocoferol (P Palozza et al., 1996). 

Os AG n-3, como o C18:3 n-3, o C20:5 n-3 e o C22:6 n-3, tem a capacidade de influenciar o 
funcionamento dos canais iónicos (Y-F Xiao et al., 1998 e Z Wang, 2003) e, e.g., para o EPA 
dependente da concentração, de modo reversível, e na forma livre, e não de EE-EPA (Y-F Xiao et al., 
1998), o que parece indicar que o grupo carboxílico, e com carga negativa(/desprotonado), pode 
ser essencial para os efeitos eletrofisiológicos destes AG, como referido por estes autores. 
Por um lado, foi previamente sugerido que os produtos da peroxidação do DHA, e não o DHA na 
forma “integral”, estariam envolvidos nos efeitos diretos deste AG sobre os canais iónicos, e 
relacionados com os seus efeitos anti-arritmicos (para artigo de revisão ver  Z Wang, 2003) e, por 
outro lado, que os EE dos AG, são menos suscetíveis de sofrer peroxidação, comparativamente 
com a forma livre (AGL) (Y Xiao et al., 1995), realçando o efeito dos HUFA n-3 após a sua integração 
nas biomembranas vs. na forma livre (KH Weylandt et al., 1996 citados por Z Wang, 2003) (ver 
também Secção 6.2.5.2.). Adicionalmente, o DHA pode funcionar como um AH, prevenindo a 
oxidação das biomoléculas, como os constituintes proteicos dos canais iónicos, reforçando o seu 
papel anti-arritmico (Z Wang, 2003). Estes autores referem que outros compostos lipídicos, como 
os PL e os seus metabolitos, podem modular a atividade dos canais iónicos, e com a lisoPC, que 
aumenta durante a isquémia, a mostrar efeitos pro-arritmicos. O envolvimento dos TLR na 
resposta imuno-inflamatória ao “stress” oxidativo foi previamente observado, “in vivo” e “in vitro” 
(A Kadl et al., 2011), e com os oxPAPC (ver Secções 6.2.3.1. e 6.2.4.3.) a induzirem a sobre-
regulação dos genes associados com a inflamação, por mecanismos mediados pelos TLR2.  
O aumento nos níveis de 8-iso-PG F2a e de CRP, e a diminuição dos metabolitos do óxido nítrico no 
plasma, foram observados em indivíduos hipertensos, comparativamente com o grupo controlo, e 
com os níveis de 8-iso-PG F2a a correlacionarem-se com a hsCRP, e estes, de forma inversa, com a 
fluidez das membranas das RBC, determinada por EPR, e ao contrário dos metabolitos do NO (K 
Tsuda, 2012). 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

293 

 

Um possível mecanismo, envolvido no efeito AH indireto da atorvastina, e relacionado com a 
diminuição da expressão da NADPH oxidase, mediado pela adiponectina, em indivíduos 
hiperlipidémicos, foi previamente reportado (C Roberto et al., 2010), e com o grupo tratado com 
uma dieta pobre em lípidos e 10 mg/dia de atorvastatina, durante 30 dias, a mostrar níveis 
elevados de adiponectina, e baixos de NADPH oxidase, de isoprostanos na urina, e de radicas livres 
de oxigénio nas plaquetas.  

Os resultados, e as considerações, obtidas no presente trabalho preliminar, parecem estar 
na sua maioria de acordo com um recente estudo em que, à semelhança do ATM, também as 
interações fisico-químicas com os constituintes lipidicos das biomembranas, e os efeitos benéficos, 
associados ao EPA, estavam relacionadas com as propriedades AH atribuidos a este AG, na inibição 
dos domínios de colesterol induzidos pela (hiper)glicemia o que, por sua vez, contribuía, pelo 
menos em parte, para a inibição na formação das oxLDL (RP Mason e RF Jacob, 2015). Neste 
estudo, o EPA inibia a oxidação lipídica, nas partículas de LDL humanas, entre 19 % e 92 %, 
considerando a mais baixa concentração (1.0 μM de EPA) e a mais elevada (10.0 μM de EPA), 
respetivamente. O IC50 calculado para o EPA foi de 3.0 μM. Por outro lado, o EPA inibia a 
peroxidação lipidica, induzida pela glucose, ao contrário da Vit. E, de forma dependente do tempo. 
Finalmente, o EPA mostrou um efeito sinergético AH com o metabolito ativo da atorvastatina 
(ATM), sobre a formação dos LOOH induzido pela glucose, nas membranas lipidicas. O tratamento 
com o EPA, mas não com a Vit. E, ou outros agentes para a dislipidemia (fenofibratos, niacina e 
gemfibrozil), inibia as alterações induzidas pela (hiper)glicemia, na organização estrutural das 
biomembranas, devido à capacidade de funcionar como AH na terminação das reações radicalares 
(RP Mason e RF Jacob, 2015), o que levou estes autores a concluir que, em conjunto, estes 
resultados sugeriam um novo papel biológico para o EPA, em função da sua potente actividade AH, 
o que parece de acordo com os resultados e as considerações do presente estudo.  
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Figura 6.35. Localização das ligações duplas para o EPA, o DHA e DPA. [EPA (20:5 n-3; 5, 8, 11, 14, 17); 

DPA (22:5 n-3; 7, 10, 13, 16, 19); DHA (22:6 n-3; 4, 7, 10, 13, 16, 19)] (P Bispo, 1998). 

 
 
Conclusões: 
Na presente análise, estudos de DFT, indicam que o EPA e o DHA mostram grande tendência para 
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formar radicais livres, como seria previsível em função do número de grupos alílicos (5 e 6, 
respectivamente) (Figura 6.35). O DHA e o EPA, uma vez integrados nas biomembranas, podem 
funcionar como doadores de protões/electrões (após cisão homolítica, e.g., dos hidrogénios 
acidícos), estabilizar o radical formado, e.g., centrado no carbono, eventualmente por ressonância, 
e contribuir para a terminação das reacções radicalares, favorecendo a formação de dímeros de 
espécies radicalares, por exemplo entre grupos acilo adjacentes, nas espécies lipidicas, 
particularmente nos PL, das biomembranas. Sendo estas as características gerais, e as principais 
propriedades, que definem um AH. Por outro lado, as bases para esta ação, em particular do EPA, 
parecem estar relacionadas, não apenas com a sua estrutura lipofílica, mas principalmente com a 
dimensão molecular/propriedades de “empacotamento” das espécies de PL, em que este se 
encontra em posição sn2, e que permitiriam ao EPA inserir-se de forma eficiente nas camadas 
lipidicas das lipoproteínas e nas membranas celulares. 
 
 

6.2.4.3. Associação entre as subfrações moleculares das HDL e as LDL oxidadas em uma 
amostra populacional estratificada para outros fatores de risco cardiometabólicos 

 Mecanismos enzimáticos e não enzimáticos, envolvendo espécies radicalares e não 
radicalares, podem dar origem à oxidação de biomoleculas, tais como os lípidos (LOOH), em 
membranas de células ou em lipoproteínas. Além disso, os produtos de oxidação dos PUFA, e 
aldeídos derivados como os compostos electrofílicos MDA (malonaldeído) e 4-HNE (4-
hidroxinonenal), podem reagir e modificar os grupos Nε-amino dos resíduos de lisina, como por 
exemplo nas ApoB100-LDL (para artigo de revisão ver R Stocker e JF Keaney, 2004). Mecanismos 
dependentes e independentes de recetores estão envolvidos na maior entrada celular das LDL 
oxidadas (oxLDL), em analogia com a família de recetores das LDL (LDLR), principal via de captação 
das LDL nativas, que apresentam uma cinética de saturação, e fortemente regulados ao nível 
proteico/expressão e, aos quais, as oxLDL perdem a capacidade de interagir eficazmente (KJ Moore 
e I Tabas, 2010). As HDL em circulação são constituidas por um conjunto de partículas 
heterogêneas, com diferentes tamanhos, carga e composição e que, em conjunto com as ApoA1 
livres/pobres em lípidos, reflectem o metabolismo, a biogênese, ou as funções fisiológicas das 
fracções moleculares das HDL/ApoA1. Por exemplo, os efeitos antioxidante (AH), anti-inflamatório, 
anti-apoptótico ou a capacidade de promover o transporte reverso de colesterol (A Kratzer et al., 
2014) representam não só a capacidade de (atero)protecção das partículas de HDL, mas também 
podem explicar a sua capacidade para prevenir/retardar ou neutralizar a formação, e os efeitos, 
das oxLDL. Além disso, é conhecido que em várias situações patológicas os níveis de HDL-c, a 
distribuição de tamanho das partículas e o balanço estrutura/composição e função podem estar 
alteradas (A Kratzer et al., 2014). Por exemplo, a inflamação pode modular as propriedades 
funcionais das partículas de HDL, alterando a sua composição lipídica (lipidómica) e proteica 
(proteómica), e a associação destas lipoproteínas com outros factores de risco cardiometabólicos, 
como as oxLDL, um preditor das CVD bem conhecido. Uma sub-análise do estudo “REGICOR”, 
reportou que os níveis de oxLDL encontravam-se associados, de forma independente, com a 
elevada incidência de eventos de CAD (M Gómez et al., 2014) e, mesmo em indivíduos 
aparentemente saudáveis níveis elevados de oxLDL são predictores de eventos CHD (C Meisinger et 
al., 2005). Curiosamente, em um estudo prospetivo, indivíduos que desenvolviam IHD (“ischemic 
heart disease”), os níveis de HDL-c, de HDL2, e de HDL3 (ver Capítulos 2 e 3) encontravam-se 
significativamente diminuidos na “baseline”, comparativamente com os indivíduos que não 
desenvolviam IHD (B Lamarche et al., 1997). Contudo, estes autores reportam que os níveis de 
HDL2 parecem correlacionar-se de forma mais consistente com o desenvolvimento da IHD, do que 
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as HDL3, não excluindo, contudo, que o efeito cardioprotector dos níveis elevados de HDL-c 
possam ser, pelo menos em parte, mediado pelas HDL3.  
Em geral, o colesterol das HDL (HDL-c) é considerado como (atero)protector, em função da 
designada "hipótese das HDL" - embora sujeita a algumas críticas (M Vergeer et al., 2010), 
apoiadas por alguns dos principais aspectos que emergiram de recentes estudos/ensaios clínicos (S 
Mora et al., 2013 e PP Toth et al., 2013). Deste modo, assim como para o HDL-c, também em 
relação ás subfracções moleculares das HDL, muitas dúvidas permanecem no que concerne à sua 
(atero)proteção, tais como as propriedades AH, o que justificou o presente trabalho (P Bispo e PO 
Rodrigues, 2015, Abst). O total de indivíduos na “baseline” foram considerados para o presente 
estudo, e com as oxLDL determinadas por mELISA (n = 56), e as subfracções moleculares das HDL 
utilizando o sistema de electroforese em gel de poliacrilamida LIPOPRINTTM (Quantimetrix) (n = 60) 
(ver Capítulo 5). 
 
Resultados: 
As LDL oxidadas (oxLDL) mostraram uma correlação positiva com a idade, o Índice de Massa 
Corporal (IMC), a glucose, o colesterol total (total-C), os triacilglicéridos (TAG), o colesterol das LDL 
(LDL-c), a apoB e as S-HDL, e negativa com as L-HDL (p < 0.05), mas não se encontraram 
associações estatisticamente significativas com o colesterol das HDL (HDL-c), as I-HDL, ou a hsCRP 
(p > 0,05) (Tabela 6.64). Em um estudo recente, uma tendência de associação negativa (r = -0.311, 
p = 0.078) foi observada entre os níveis de HDL-c no plasma e as oxLDL (KB Holven et al., 2013). 
 
Tabela. 6.64. Coeficiente de correlação de Spearman’s entre as LDL oxidadas (oxLDL) e a idade, o 
IMC, e os parâmetros bioquímicos para toda a amostra populacional (n=56). 
 

Idade* IMC Glucose Total-c TAG ApoB LDL-c hsCRP HDL-c S-HDL* I-HDL* L-HDL*

oxLDL (U/L) 0.423b 0.299a 0.341a 0.722c 0.535c 0.840c 0.719c
0.179 -0.205 0.570c

0.167 -0.532c

* n = 55
a  p < 0.05; b  p < 0.01; c  p < 0.001

Parâmetros clínicos e bioquímicos

 
 
 
Depois de estratificada a amostra populacional pelos níveis de hsCRP, as oxLDL mantiveram a 
correlação positiva e negativa com as S-HDL e as L-HDL, respetivamente (Tabela 6.65). Um padrão 
similar foi observado após estratificação para os níveis de glucose (Tabela 6.66). 
 
Tabela 6.65. Resumo das características clínicas e bioquímicas dos participantes no estudo 
estratificados pelos níveis de hsCRP (ponto de corte, 2.0 mg/L); e coeficiente de correlação de 
Spearman’s entre as LDL oxidadas (oxLDL), os níveis do HDL-c, e as subfrações moleculares das HDL 
em ambos os sub-grupos.  
 

     

Parâmetros   CRP (mg/L) (média±SD)   

   < 2.0 (n=32) ≥ 2.0 (n=24) P 

     

Idade (anos)  42.7 ± 12.6* 53.5 ± 12.7 S 

IMC (Kg/m2)  27.4 ± 5.4 31.5 ± 4.5 S 

Género masculino (n)  17 10  

     

hsCRP (mg/L)  0.88 ± 0.51 6.09 ± 3.38 S 
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Glucose (mg/dL)  93.72 ± 14.57 101.79 ± 26.27 NS 

HDL-c (mg/dL)  51.72 ± 10.76 44.92 ± 11.92 S 

Total-c (mg/dL)  185.28 ± 33.96 196.17 ± 41.19 NS 

LDL-c (mg/dL)  112.97 ± 28.29 125.97 ± 36.42 NS 

TAG (mg/dL)  102.75 ± 58.87 124.13 ± 48.82 NS 

ApoA1 (g/L)  1.43 ± 0.22 1.35 ± 0.25 NS 

ApoB (g/L)  0.75 ± 0.20 0.89 ± 0.24 S 

L-HDL (%)  30.14 ± 9.38* 24.98 ± 9.64 NS 

I-HDL (%)  50.39 ± 4.50* 51.11 ± 4.43 NS 

S-HDL (%)  19.54 ± 6.73* 23.86 ± 8.78 S 

oxLDL (U/L)   56.51 ± 21.07 65.91 ± 18.77 NS 

“S”: Significante; “NS”: Não Significante; *n = n-1   

     

Correlações/oxLDL        

L-HDL  -0.506b -0.419a  

I-HDL  0.172 0.056  

S-HDL  0.587b 0.416a  

HDL-C   -0.395a 0.177  
a p < 0.05; b p < 0.01; c p < 0.001    

 
 
Tabela 6.66. Resumo das características clínicas e bioquímicas dos participantes no estudo 
estratificados pelos níveis de glucose (ponto de corte, 100.0 mg/dL); e coeficiente de correlação de 
Spearman’s entre as LDL oxidadas (oxLDL), os níveis do HDL-c, e as subfrações moleculares das HDL 
em ambos os sub-grupos. 
 

     

Parâmetro   Glucose (mg/dL) (média±SD)   

   < 100.0 (n=39) ≥ 100.0 (n=17) P 

     

Idade (anos)  43.6 ± 12.9* 56.1 ± 11.2 S 

IMC (Kg/m2)  28.3 ± 5.5 31.1 ± 4.6 NS 

Género masculino (n)  16 11  

     

hsCRP (mg/L)  3.22 ± 3.60 2.86 ± 3.06 NS 

Glucose (mg/dL)  88.15 ± 7.37 117.88 ± 26.01 S 

HDL-c (mg/dL)  50.90 ± 11.13 44.00 ± 11.78 S 

Total-c (mg/dL)  186.90 ± 34.33 196.94 ± 43.61 NS 

LDL-c (mg/dL)  116.70 ± 29.18 122.77 ± 39.41 NS 

TAG (mg/dL)  95.13 ± 46.30 150.41 ± 56.40 S 

ApoA1 (g/L)  1.43 ± 0.23 1.32 ± 0.25 NS 

ApoB (g/L)  0.77 ± 0.21 0.90 ± 0.25 NS 

L-HDL (%)  30.39 ± 9.40* 22.29 ± 8.27 S 

I-HDL (%)  50.32 ± 5.00* 51.56 ± 2.78 NS 

S-HDL (%)  19.29 ± 7.14* 26.20 ± 7.65 S 

oxLDL (U/L)   56.10 ± 15.40 70.74 ± 26.84 S 

“S”: Significante; “NS”: Não Significante; *n = n-1   

     

Correlações/oxLDL        

L-HDL  -0.519b -0.503a  

I-HDL  0.208 0.020  
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S-HDL  0.577c 0.573a  

HDL-C   -0.167 -0.016  
a p < 0.05; b p < 0.01; c p < 0.001    

 
 
Após estratificar para os níveis de HDL-c, a magnitude da significância estatística foi semelhante 
em ambos os subgrupos, mas com aumento da força de correlação no subgrupo com níveis de 
HDL-c ≥ 50.0 mg/dL (Tabela 6.67). Por outro lado, após estratificar a amostra em função dos níveis 
de LDL-c, apenas o subgrupo LDL-c <120.0mg/dL, manteve a correlação significativa entre as oxLDL 
e as S-HDL e as L-HDL (Tabela 6.68).  
Curiosamente, não foram encontradas correlações significativas com as I-HDL (p> 0.05), em 
qualquer análise de subgrupo. O HDL-c, correlacionou-se significativamente, e inversamente, com 
as oxLDL apenas nos subgrupos hsCRP <2.0 mg/L e LDL-c < 120.0mg/dL (Tabelas 6.66 a 6.68).  
Um estudo recente, concluiu que o tamanho das partículas de HDL era um melhor preditor da 
aterosclerose subclínica, comparativamente com a medida dos níveis do HDL-c no plasma, em 
indivíduos classificados como de baixo risco cardiovascular, e de forma independente dos níveis de 
LDL-c, da sensibilidade insulínica, e dos fatores de risco CVD tradicionais (ES Parra et al., 2014). 
 
 
Tabela 6.67. Resumo das características clínicas e bioquímicas dos participantes no estudo 
estratificados pelos níveis do HDL-c (ponto de corte, 50.0 mg/dL); e coeficiente de correlação de 
Spearman’s entre as LDL oxidadas (oxLDL), os níveis do HDL-c, e as subfrações moleculares das HDL 
em ambos os sub-grupos. 
 

     

Parâmetro   HDL-c (mg/dL) (mean±SD)   

   < 50.0 (n=31) ≥ 50.0 (n=25) P 

     

Idade (anos)  48.48 ± 14.59 46.08 ± 12.5* NS 

IMC (Kg/m2)  30.91 ± 5.03 26.99 ± 5.02 S 

Género masculino (n)  20 7  

     

hsCRP (mg/L)  3.53 ± 3.92 2.60 ± 2.66 NS 

Glucose (mg/dL)  102.36±24.62 90.76 ± 11.74 S 

HDL-c (mg/dL)  41.06 ± 7.66 58.40 ± 8.08 S 

Total-c (mg/dL)  182.23 ± 32.13 199.52 ± 41.48 NS 

LDL-c (mg/dL)  114.75 ± 28.61 123.24 ± 36.57 NS 

TAG (mg/dL)  130.19 ± 59.28 89.24 ± 40.78 S 

ApoA1 (g/L)  1.26 ± 0.18 1.57 ± 0.17 S 

ApoB (g/L)  0.82 ± 0.23 0.79 ± 0.23 NS 

L-HDL (%)  24.09 ± 8.87* 32.44 ± 8.92 S 

I-HDL (%)  51.95 ± 4.21* 49.20 ± 4.32 S 

S-HDL (%)  23.91 ± 8.29* 18.44 ± 6.41 S 

oxLDL (U/L)   64.81 ± 23.57 55.24 ± 14.63 NS 

“S”: Significante; “NS”: Não Significante; *n = n-1   

     

Correlações/oxLDL        

L-HDL  -0.507b -0.562b  

I-HDL  0.032 0.210  
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S-HDL  0.526b 0.639b  

HDL-C   -0.069 -0.234  
a p < 0.05; b p < 0.01; c p < 0.001    

 
 
Tabela 6.68. Resumo das características clínicas e bioquímicas dos participantes no estudo 
estratificados pelos níveis do LDL-c (ponto de corte, 120.0 mg/dL); e coeficiente de correlação de 
Spearman’s entre as LDL oxidadas (oxLDL), os níveis do HDL-c, e as subfrações moleculares das HDL 
em ambos os sub-grupos. 
 

     

Parâmetro   LDL-c (mg/dL) (mean±SD)   

   < 120.0 (n=31) ≥ 120.0 (n=25) P 

     

Idade (anos)  45.6 ± 15.3 49.8 ± 11.1* NS 

IMC (Kg/m2)  28.5 ± 5.7 30.0 ± 4.9 NS 

Género masculino (n)  14 13  

     

hsCRP (mg/L)  2.93 ± 3.46 3.34 ± 3.43 NS 

Glucose (mg/dL)  94.65 ± 20.61 100.32 ± 20.57 NS 

HDL-c (mg/dL)  48.61 ± 13.0 49.04 ± 10.20 NS 

Total-c (mg/dL)  163.10 ± 19.44 223.24 ± 25.01 S 

LDL-c (mg/dL)  94.97 ± 17.34 147.76 ± 20.47 S 

TAG (mg/dL)  95.84 ± 49.71 131.84 ± 56.44 S 

ApoA1 (g/L)  1.37 ± 0.24 1.43 ± 0.23 NS 

ApoB (g/L)  0.66 ± 0.14 0.99 ± 0.17 S 

L-HDL (%)  31.05 ± 10.05 23.80 ± 7.79* S 

I-HDL (%)  49.87 ± 4.59 51.78 ± 4.08* NS 

S-HDL (%)  19.08 ± 8.44 24.46 ± 6.10* S 

oxLDL (U/L)   49.04 ± 9.59 74.81 ± 21.53 S 

“S”: Significante; “NS”: Não Significante; *n = n-1   

     

Correlações/oxLDL        

L-HDL  -0.439a -0.354  

I-HDL  0.024 0.020  

S-HDL  0.474b 0.278  

HDL-C   -0.381a -0.246  
a p < 0.05; b p < 0.01; c p < 0.001    

 
 
Discussão: 
Na presente Secção, com exceção do subgrupo com níveis de LDL-c > 120 mg/dL, as grandes 
partículas de HDL (L-HDL) associaram-se negativamente, e as pequenas HDL (S-HDL) 
positivamente, com as LDL oxidadas (oxLDL), após estratificar a amostra populacional pelo ponto 
de corte para os níveis de hsCRP, de glucose, do HDL-c, e do LDL-c.  
 A glicação e a glicosilação não enzimática podem originar modificações nas partículas de 
LDL e a formação de LDL oxidadas (oxLDL) e, por outro lado, podem induzir alterações nas 
propriedades funcionais das partículas de HDL-ApoA1 (R Stocker e JF Keaney, 2004; CC Hedrick et 
al., 2000; M Passarelli et al., 2005 e E Nobécourt et al., 2010). Por um lado, as HDL de indivíduos 
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diabéticos mostraram uma menor capacidade para inibir, ou reverter, a formação das oxLDL (A 
Kratzer et al., 2014 e MS Gowri et al., 1999). Por outro lado, as LDL glicoxidadas aumentam a 
indução dos recetores SR-A e CD36, em macrófagos, e as LDL glicoxidadas, tal como as LDL glicadas 
e as oxLDL, diminuem a expressão dos SR-BI (MC Lam et al., 2004). Estes autores reportam que as 
LDL glicoxidadas aumentam de forma significativa a acumulação intracelular de C-E, podendo 
representar um importante fator indutor de aterosclerose. Em adição, a modificação das 
subfracções moleculares das HDL pelo metilglioxal pode inibir a atividade da CETP (C Tikellis et al., 
2014) (ver Figura 6.36). Curiosamente, mesmo em indivíduos não diabéticos, os níveis de LDL 
glicadas em circulação parecem ser superiores ao das oxLDL, sendo que, a glicação e a oxidação 
das LDL, podem estar, pelo menos em parte, inter-relacionadas (H Soran e PN Durrington, 2011). 
Por outro lado, o TFG-β parece ser um dos reguladores-chave da expressão dos recetores SR-A, 
CD36, e LOX-1 (para artigo de revisão ver A Mertens e P Hobvoet, 2001 e A Pirillo et al., 2013) (ver 
Capítulo 3). Em um pequeno grupo de indivíduos normoglicémicos, o efeito agudo do aumento da 
concentração da glucose, utilizando modelos “ex-vivo”, demonstrou que níveis elevados de glucose 
diminuíam o fluxo de colesterol mediado pelas HDL, mas sem afetar a expressão dos ABCA1 e 
ABCG1, em macrófagos (NL Spartano et al., 2014). Por outro lado, em indivíduos t1DM os níveis 
plasmáticos de S100A8/S100A9 correlacionaram-se com a contagem de leucócitos e com a CAD (PR 
Nagareddy et al., 2013). Estes autores reportam, em modelos animais diabéticos, que a 
hiperglicemia induz o aumento dos neutrófilos em circulação e da produção de S100A8/S100A9, e 
que a interação destes com os RAGE pode potenciar a mielopoiese, em particular de subtipos pro-
inflamatórios; sendo que, o tratamento da hiperglicemia reduzia a neutrofília e a monócitose, e o 
fluxo de monócitos às lesões ateroscleróticas, o que contribuía para a regressão da aterosclerose.  
A glucose e a insulina podem modular a autofagia pela capacidade de regular o balanço entre o 
AMPK/mTOR (ver Secção 6.2.3.3). Em adição, a via autofágica parece ser muito sensível às 
alterações no metabolismo, e da concentração, da glucose (M Dodson et al., 2013). O metabolismo 
da glucose relaciona-se fortemente com o metabolismo lipídico, com os mecanismos de 
peroxidação lipídica, e com o estado redox das células (R Stocker e JF Keaney, 2004 e M Dodson et 
al., 2013). Sendo que, o aumento da atividade da NADPH oxidase foi igualmente observada em 
indivíduos diabéticos, comparativamente com indivíduos aparentemente saudáveis (R Stocker e JF 
Keaney, 2004), e o aumento da produção de ROS pelas mitocôndrias, e.g., em EC, tem sido 
associada aos estados de hiperglicemia (M Dodson et al., 2013) (ver Figura 6.36).  
Curiosamente, em humanos, a capacidade protetora das HDL2, contra a acumulação dos peróxidos 
lipidicos nas LDL, não se correlacionou com os níveis de TAG, ou os constituintes das HDL2, como 
os HDL2-TAG, o -colesterol, os -PL, ou a concentração de -apoproteínas, no grupo controlo; 
enquanto que a capacidade protetora das HDL2, no grupo de indivíduos diabéticos, correlacionou-
se, de forma negativa, com os níveis de TAG em circulação, quer em jejum, quer no estado pós-
prandial, e com a concentração de TAG nas HDL2, e de forma positiva com o conteúdo em 
colesterol nas HDL2 (MS Gowri et al., 1999). Estes autores reportaram ainda que, nos indivíduos 
diabéticos, não se verificaram correlações significativas entre o controlo glicémico e a composição 
das HDL2 e HDL3, as atividades da PON e da PAF-AH, ou na proteção contra a oxidação das LDL. 
Apesar dos níveis de proteínas específicas, como as PON1/3 e a ApoL-I, se poderem correlacionar 
com a capacidade AH das HDL3 contra a oxidação das LDL (WS Davidson et al., 2009). 
Curiosamente, um estudo recente, associou a atividade plasmática da PON-1 às grandes partículas 
de HDL (L-HDL), e com o aumento da atividade AH, o que, em conjunto com o efeito sobre o 
aumento no fluxo de colesterol, contribuia para a correlação negativa observada entre as L-HDL, a 
inflamação sistémica, e a aterosclerose (ES Parra et al., 2014). Contudo, estes autores referem que 
a associação entre a atividade da PON1 e as L-HDL, poderia estar relacionada com a correlação 
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positiva entre o tamanho e o número de partículas de HDL. 
 Em estados agudos/crónicos de inflamação alterações significativas na lipidómica e 
proteómica podem ser observados na carga das partículas de HDL (A Kratzer et al., 2014 e T Chiba 
et al., 2011) e que refletem a interligação entre a remodelação molecular e a biogénese das HDL, e 
os níveis das ApoA1. Por exemplo, o aumento dos níveis de SAA (“serum amyloid A”) pode induzir 
alterações pro-inflamatórias nas partículas de HDL, com capacidade para estimular a expressão do 
MCP-1 (“monocyte chemotactic protein-1”) (A Kratzer et al., 2014), e a SAA pode igualmente 
aumentar a ligação e a retenção das partículas de HDL na matrix extracelular (T Chiba et al., 2011) 
e, deste modo, contribuir para o aumento da suscetibilidade das HDL-ApoA1 às modificações 
oxidativas. Interessante, a co-expressão da EL e da SAA, em modelos animais, levou a uma maior 
diminuição dos níveis de HDL e de ApoA1, comparativamente com a expressão da SAA e da EL 
separadamente (T Chiba et al., 2011). Em adição, em hepatócitos, a co-expressão da EL e da SAA 
reduziu de forma significativa a lipidação das ApoA1, e a formação das HDL nascentes, mediado 
pelos ABCA1.  
Modificações nas partículas de HDL-ApoA1 e/ou das ApoA1 livres/pobres em lípidos, podem 
contribuir para alterar a sua ligação aos recetores, e.g., os transportadores ABC e os SR-BI (A 
Kratzer et al., 2014, B Shao, 2012 e B Shao et al., 2010) (Figura 6.36). Por exemplo, as partículas de 
HDL de indivíduos com CAD perdem a capacidade para estimular a expressão/produção de 
eNOS/NO, e mostram diminuição dos efeitos anti-apoptóticos sobre as EC (A Kratzer et al., 2014). 
Por outro lado, a diminuição da capacidade AH das pequenas e densas HDL3 estava associada com 
a presença de “stress” oxidativo, com a glicemia, e a hipertriacilgliceridemia, e relacionado com a 
alteração das propriedades físico-químicas das partículas de HDL (E Nobecourt et al., 2005). Apesar 
dos estudos “ex-vivo” e “in vitro” demonstrarem uma atividade AH preferencial das pequenas e 
densas HDL3, e.g., sobre a inativação dos LOOH e a formação das oxLDL, comparativamente com as 
HDL2 (A Kontush et al., 2003). Um estudo observacional, em 102 indivíduos, com idade ≥ 70 anos, 
observou a diminuição da atividade da SOD, da CAT, e da GSH-Px, e o aumento das oxLDL, sem que 
ocorressem alterações significativas nos níveis de ApoA1, com a idade (E Fabian et al., 2012). Estes 
autores concluem que a diminuição das enzimas com atividade antioxidante com a idade, está 
associada ao aumento sistémico do “stress” oxidativo, o que promove a formação das oxLDL (ver 
Figura 6.36). Adicionalmente, as oxLDL podem contribuir para a alteração da concentração do 
colesterol dos microdomínios “caveole” (ver Capítulos 2 e 3), o que resulta no impedimento da 
activação da eNOS (A Mertens e P Hobvoet, 2001).  
Um estudo em mulheres pós-menopausa, a aproximação lipidómica revelou que a dislipidemia era 
o maior fator na indução da perturbação dos constituintes das HDL em indivíduos com t2DM, em 
virtude da maior correlação observada entre os constituintes lipídicos das HDL e os biomarcadores 
da dislipidemia, comparativamente com os biomarcadores associados com a hiperglicemia e a IR 
(M Ståhlman et al., 2013). Estes autores reportaram ainda, que a substituição do HOMA pela 
glucose não altera as conclusões do estudo, em relação ao impacto superior dos marcadores da 
dislipidemia e, por outro lado, que a dislipidemia aterogénica, na presença de um estado 
inflamatório de baixa intensidade, representava o mais importante fator de perturbação na 
lipidómica das HDL na t2DM. A “disfunção” das HDL em indivíduos diabéticos, relacionada, e.g., 
com a proliferação, a migração e a adesão das EC, estava associada com a sob-regulação dos SR-BI, 
que parecem apresentar ligação preferencial às L-HDL (Figura 6.36), o que, por sua vez, contribuía 
para diminuir a estimulação das proteínas Akt pelas HDL (B Pan et al., 2012).  
Curiosamente, as oxLDL podem estimular a angiogénese, via PI3K/Akt/eNOS, e sobre-regular a 
VEGF (M Khaidakov et al., 2012) o que, por sua vez, associa-se com a EL (ver Secção 6.2.3.3.). Por 
um lado, durante a internalização, as HDL são remodeladas até partículas ricas em ApoE, do tipo 
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das L-HDL (S Fruhwürth et al., 2013), um processo que pode estar alterado no contexto da 
obesidade e comorbilidades associadas, e com a leptina, em modelos animais, a mostrar um 
importante papel regulador no metabolismo hepático das HDL (DL Silver et al., 2000 citados por S 
Fruhwürth et al., 2013). Por outro lado, uma vez que o fluxo de colesterol não ocorre no plasma, 
mas na intima das artérias, as partículas de HDL têm que atravessar a barreira endotelial (duas 
vezes) para retirar o colesterol, e.g., dos macrófagos, e elimina-lo via fígado, e com o transporte 
transendotelial das HDL a mostrar-se como a etapa limitante no transporte reverso de colesterol, e 
onde a EL pode ter uma acção importante (J Robert et al., 2013) (Figura 6.36). 
 
 

 
 
Figura 6.36. Representação esquemática da inter-relação entre as sub-frações moleculares das HDL 
e as oxLDL em vários contextos fisio(pato)lógicos. (P Bispo, 2015).  
Enzimas intracelulares, ou associadas às membranas biológicas, e com propriedades antioxidantes, como a glutationa 
peroxidase (GPx4), contribuem para a proteção “in vivo” das reações oxidativas mediadas por espécies radicalares e 
não radicalares, como sejam os radicais formados por clivagem dos LOOH (R Stocker e JF Keaney, 2004), e podem, de 
forma direta e indireta, manter a atividade do óxido nítrico. (1) Uma vez formados os LOOH podem manter-se in situ 
ou sofrer translocação entre as diferentes membranas lipídicas, em um processo que é mediado por várias proteínas, 
como as SCP2 (“sterol carrier protein-2”), e que encontram-se envolvidas na transferência bi-direccional dos LOOH 
entre os compartimentos intracelulares, a membrana plasmática, e as lipoproteínas em circulação (AW Girotti, 2008), 
como as (ox)LDL. (2) Em adição, tal como a SCP-2, também a L-FABP está envolvida na entrada e no transporte de 
colesterol para as células mediada pelas HDL (M Sephen et al., 2012). Como referido por estes autores, a SCP-2 
interage diretamente com o SR-BI nos microdomínios membranares ricos em colesterol, enquanto que a L-FABP atua 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

302 

 

essencialmente nos microdomínios pobres em colesterol. Tais processos podem expandir a lipotoxicidade e as vias de 
sinalização de oxidação-redução (redox), o que parece ser mais prevalente no caso das espécies de colesterol-OOH, 
uma vez que as espécies PL-OOH são um melhor substrato para a GPx4 (AW Girotti, 2008). Vários produtos de 
oxidação do C18:2 n-6 (LA) e do C20:4 n-6 (AA) podem ser encontrados entre as espécies de LDL-OOH (R Stocker e JF 
Keaney, 2004), e a diminuição na capacidade de eliminação destes produtos e/ou a perda da capacidade para evitar o 
aumento das reações radicalares, pode contribuir para o aumento da oxidação e para a formação das oxLDL. (3) Por 
exemplo, o incremento das espécies de LOOH na membrana plasmática das EC, e.g., a partir das oxLDL, pode inibir a 
ação do óxido nítrico, e dos recetores acoplados à proteína-G, e diminuir a expressão da eNOS (R Stocker e JF Keaney, 
2004). As LDL plasmáticas podem atravessar a barreira vascular e atingir o espaço sub-endotelial onde ocorre, 
eventualmente, a maioria dos processos oxidativos nestas partículas e, uma parte retorna à circulação, na forma de 
oxLDL (R Stocker e JF Keaney, 2004). As células fagocíticas/inflamatórias podem induzir a formação de oxLDL pela 
capacidade de gerar ROS, RNS ou mieloperoxidases (MPO). Os macrófagos ativados secretam MPO que geram espécies 
reativas, incluindo o HOCl. Estas espécies reativas oxidam os AH, os lípidos, e as proteínas das LDL. Por outro lado, o 
NO radical interage com o anião superóxido, para formar o anião peroxinitrito (ONOO-), e que pode originar, por 
decomposição, o radical hidróxilo, um poderoso radical, envolvido na oxidação das LDL (A Mertens e P Hobvoet, 2001). 
Os produtos de oxidação das proteínas podem ser igualmente encontrados nas oxLDL, e alguns estudos apontam o 
papel das MPO, e.g., no aumento da oxidação das ApoB100-LDL mediado pelo HOCl, um processo que pode ser 
potenciado pela transcitose das MPO pelas EC. Os sistemas MPO/H2O2/ estão envolvidos na peroxidação lipídica 
(LOOH), e as COX e as LOX parecem contribuir para a iniciação das reações radicalares, ao utilizar o LA e o AA como 
substratos (R Stocker e JF Keaney, 2004). Por exemplo, a 15-LOX produzida pelas EC e pelos monócitos/macrófagos 
converte os PUFA em hidroperóxidos, contribuindo para o aumento da oxidação das LDL (A Mertens e P Hobvoet, 
2001). Adicionalmente, os produtos da oxidação dos PUFA e os compostos aldeído derivados, como o malonaldeído 
(MDA) e o 4-hidroxinonenal (4-HNE), podem reagir e modificar Nε do grupo amino dos resíduos de lisina, e.g., nas 
ApoB100-LDL. Epitopos específicos derivados do MDA e aductos do 4-HNE com os resíduos de lisina podem ser 
encontrados nas oxLDL, e uma importante característica de tais (neo)epitopos é a sua imunogenicidade (R Stocker e JF 
Keaney, 2004). Assim como o HOCl e as MPO, também o peroxinitrito (ONOO-) pode levar à perda do Nε do grupo 
amino dos resíduos de lisina. As ROS e as oxLDL (ou os seus produtos de oxidação) podem aumentar a expressão das 
moléculas de adesão, tais como a E-selectina ou a VCAM, por mecanismos dependentes e independentes da indução 
das citocinas pro-inflamatórias (R Stocker e JF Keaney, 2004). Por outro lado, os radicais hidróxilo e a 4-HNE podem 
inibir as hidrolases lisossomais e diminuir a capacidade de degradar as moléculas oxidadas, como as oxLDL (M Dodson 
et al., 2013). (4) Ao contrário, do aumento da suscetibilidade local à oxidação, as LDL no plasma podem ser mais 
facilmente protegidas, pela presença de AH, pela capacidade de transferir as LOOH para as partículas de HDL, pelo 
menos em parte pela ação da CETP, ou por vias de eliminação, outras para além das células vasculares ou fagocíticas, 
e.g., via células de Kupffer (R Stocker e JF Keaney, 2004), pela ligação aos LDLR (LDL e mmLDL), ou ainda via SR-BI (HDL) 
no fígado. Contudo, a fluidez da camada superficial das HDL parece ser fundamental na capacidade destas 
lipoproteínas em receber, quer o colesterol celular, quer os produtos de oxidação dos lípidos (A Zerrad-Saadi et al., 
2009 citados por M Ståhlman et al., 2013). As enzimas antioxidantes associadas às partículas de HDL, como a PON e a 
PAF-AH (HDL-PON/PAF-AH) podem ser, igualmente, inibidas pelas espécies de LOOH, o que pode contribuir para a 
propagação da cadeia de reações oxidativas (S Mora et al., 2013). (5) Tais mecanismos redox podem induzir outras vias 
que, de forma direta e/ou indireta, podem influenciar a formação/degradação das oxLDL. Os LOOH, tal como os ROS, 
as RNS, os produtos de oxidação das proteínas, ou os aldeídos reativos, podem ativar vias de sinalização mediadas por 
cinases, tais como as vias das MAPK, JNK e o ERK, e induzir a autofagia (M Dodson et al., 2013), e ao contrário, e.g., das 
enzimas antioxidantes. Por exemplo, as EC exibem resposta autofágica ao peroxinitrito. O papel do óxido nítrico é 
contudo mais complexo, e ambas, ativação e inibição da autofagia, foram observadas, sendo que a ativação do mTOR 
pelo óxido nítrico é um mecanismo associado com a inibição da autofagia (M Dodson et al., 2013), mas com o 4HNE a 
poder estimular a autofagia (P Haberzettl e BG Hill, 2013). (6) Por exemplo, o inibidor do mTOR, a rapamicina, pode 
diminuir a expressão dos LDLR, o que contribui para a hipercolesterolemia, e para a diminuição da ativação da eNOS 
mediada pelas HDL, sendo que, a alteração na expressão dos SR-BI, parece ser o mecanismo chave associado aos 
efeitos da inibição do mTOR pela rapamicina, e que podem contribuir para a disfunção endotelial, e a aterosclerose (S 
Fruhwürth et al., 2014). Curiosamente, em modelos animais a inibição do mTOR(C1), pela rapamicina, apesar de 
aumentar os níveis de LDL-c, aumenta também os níveis de HDL-c. Os SR-BI e os ABCG1 participam no transporte 
endotelial das HDL, sendo que, o SR-BI tem um papel fundamental nas vias de transdução de sinal mediadas pelas HDL 
(L Rohrer et al., 2009). Também a caveolina-1 pode estar envolvida nos processos de transcitose das HDL/ApoA1 (A von 
Eckardstein e L Rohrer, 2009 e WT Chao et al., 2003). Em HUVEC, a endocitose das HDL ocorria por mecanismos 
envolvendo as clatrinas/endossomas/multivesículas, mas não os lisossomas (S Fruhwürth et al., 2013). As HDL podem 
aumentar a disponibilidade do óxido nítrico e a atividade/expressão da eNOS e, em adição, pela capacidade de 
modular várias vias de sinalização, como as que estão relacionadas com os canais iónicos, as cinases, as caspases, ou os 
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fatores de transcrição, contribuir para anular o efeito das oxLDL “in vivo” (M Dodson et al., 2013). As propriedades das 
partículas de HDL estão muito dependentes da expressão e da funcionalidade dos vários recetores. As L-HDL parecem 
ligar-se preferencialmente ao scavenger receptors (SR) classe BI (SR-BI) e aos ATP-binding cassette (ABC) transporter 
G1 (ABCG1), enquanto que as S-HDL, e principalmente as ApoA1 interagem preferencialmente com os recetores 
ABCA1. Contudo, todas as sub-fracções das HDL parecem mediar o efeito anti-apoptótico nas EC, em presença das 
oxLDL (A Kratzer et al., 2014 e M Vergeer et al., 2010), mas, pelo menos em parte, por mecanismos e vias de 
transdução de sinal diferentes, envolvendo os seus receptores. Por exemplo, em adição com o colesterol, a HDL-ApoA1 
medeia o fluxo de oxisteróis, como o 7-oxisterol (7-kc) (N Terasaka et al., 2007), e promove a expressão da heme-
oxigenase-1 (HO-1), e.g., via ABCG1 e SR-BI, respetivamente. As HDL podem reduzir a expressão das moléculas de 
adesão, tais como as VCAM-1, e a adesão dos monócitos, um efeito mediado essencialmente pelos recetores SR-BI e 
S1P (A Kratzer et al., 2014). O efeito anti-inflamatório das HDL está também relacionado com a capacidade em 
promover o fluxo de colesterol dos macrófagos, monócitos, ou das células T, um processo que parece ser mediado 
principalmente pelas S-HDL e as ApoA1 pobres/livres em lípidos. Por outro lado, as HDL-ApoE parecem estar 
envolvidas na diminuição dos lípidos nos monócitos. Em adição, as vias de sinalização mediadas pelos recetores das 
HDL estão ainda envolvidas na capacidade de diminuir a infiltração dos neutrófilos/monócitos na media/intima, e.g., 
pela sob-regulação da expressão da integrina CD11b (A Kratzer et al., 2014). Por exemplo, em neutrófilos, as HDL 
nativas e a ApoA1 podem diminuir a expressão da CD11b, mediado pelos SR-BI e ABCA1, respetivamente e, em adição, 
as HDL/ApoA1 mostram ainda capacidade para inibir a migração, e a interação dos neutrófilos com as plaquetas. As 
HDL nativas podem estimular a via e/ou a expressão da prostaciclina (PGI2) a qual, em adição com o óxido nítrico, 
podem favorecer a vasodilatação, inibir a ativação das plaquetas, ou diminuir a proliferação das SMC. A inibição da 
esfingosina, na ativação da pro-trombina, parece ser mediada pela família dos recetores associados à proteína G, e 
relacionado com o efeito anti-trombótico das partículas de HDL. O efeito AH das partículas de HDL parece estar 
parcialmente relacionado com a atividade das S-HDL-PON1, e associado com a capacidade de inibir/retardar a 
formação das oxLDL. (7) A presença de partículas pro-inflamatórias de HDL, com perda parcial da capacidade de 
proteção endotelial, foi previamente observada em indivíduos com CAD, quando comparado com o grupo de 
indivíduos saudáveis (A Kratzer et al., 2014 e N Terasaka et al., 2007). Estas partículas de HDL com propriedades pro-
inflamatórias, perdem a capacidade de estimular a produção de NO, e apresentam diminuição da atividade da PON1. 
De facto, várias modificações pós-translacionais, como a oxidação, a clorinação, a nitração, ou a carbamilação, 
mediadas pelos sistemas MPO/H2O2/ podem ocorrer na carga proteica das HDL, como as ApoA1, o que pode levar à 
inibição do fluxo de colesterol dependente do ABCA1 nos macrófagos, impedimento da ativação da LCAT, perda da 
funcionalidade da PON1, e da capacidade AH das HDL (R Stocker e JF Keaney, 2004; A Kratzer et al., 2014 e A Mertens e 
P Hobvoet, 2001). Por um lado, a oxidação do resíduo Trp72 (oxTrp72) nas ApoA1, encontrados em quantidades 
elevadas na placa de ateroma em humanos, também conduz, à perda de fluxo do colesterol dependente das ABCA1, à 
redução da biogénese das HDL, e à indução de efeitos pro-inflamatórios sobre as EC, pela capacidade em aumentar a 
expressão da VCAM-1 e a atividade do NF-κB (A Kratzer et al., 2014). Em adição, o MDA associado às HDL pode ativar 
os recetores endoteliais LOX-1, conduzindo à diminuição da atividade da eNOS. Por outro lado, as (co)morbilidades que 
afetam, e.g., a capacidade de induzir as vias de desentoxicação/eliminação (AB Sigalov e LJ Stern, 1998), podem 
contribuir para aumentar o tempo de retenção dos produtos de oxidação em circulação. Por exemplo, as HDL de 
sujeitos com doenças renais crónicas, ao contrário dos sujeitos saudáveis, apresentam diminuição da atividade do 
óxido nítrico, perda de atividade AH e anti-inflamatória e, em adição, mostram capacidade de induzir a produção de 
ROS nas células vasculares por mecanismos mediados pela ativação dos TLR (A Kratzer et al., 2014). (8) A rápida 
eliminação dos CE-OOH nas HDL por via hepática pode ser um importante mecanismo para atenuar o incremento de 
LOOH nas LDL (VW Bowry et al., 1992) e nas HDL. Por exemplo, em modelos “in vitro” (células HepG2) uma rápida 
eliminação de CE-OOH relativamente ao CE, foi observada, com uma velocidade linear no caso das oxLDL, (perda de ≈7 
% em 10 min) mas com um comportamento bifásico no caso das HDL: com uma fase inicial de rápida eliminação (≈50 
% nos primeiros 10 min), atingindo depois uma velocidade basal (S Parthasarathy et al., 1990); e com as LDL, mas 
principalmente as “oxLDL” (LDL suplementadas com 15-HETE), a promoverem a associação entre os miméticos da 
ApoA1 (como o L-4F) e as HDL, o que facilitava, a transferência de lípidos oxidados das LDL para as partículas de HDL, 
como observado “in vivo” e “in vitro”, e promovia a sua eliminação, por via enzimática ou da circulação (D Meriwether 
et al., 2011).  

 
 
 A hipercolesterolemia pode estar igualmente associada à sob-expressão da eNOS, ao 
aumento da produção das ROS, e ao impedimento da ação do óxido nítrico (Y Ohara et al., 1993). 
Em modelos experimentais de hipercolesterolemia ocorre aumento da neutrofília e da 
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monócitose, em conjunto com o aumento de sub-grupos de células com atividade pro-inflamatória 
(R Stocker e JF Keaney, 2004 e O Soehnlein e FK Swirski, 2013) (Figura 6.36). Por exemplo, o 
aumento da IL-1 e das vias de sinalização dos TLR, no contexto da hipercolesterolemia, pode levar 
ao aumento dos macrófagos de fenótipo pro-inflamatório, ao recrutamento de 
monócitos/macrófagos, à expressão de quimiocinas, e ao desenvolvimento de aterosclerose em 
modelos animais ApoE-/- (H Björkbacka et al., 2004). Um estudo recente, delineado com o objetivo 
de examinar eventuais correlações entre os sub-tipos de monócitos e as sub-fracções moleculares 
das HDL em indivíduos com aterosclerose, reportou que os níveis de S-HDL em circulação 
correlacionavam-se positivamente com o sub-tipo CD14+CD16++, pro-inflamatório, e de forma 
inversa com o sub-tipo CD14+CD16-, e independentemente de outros parâmetros lipídicos, 
inflamatórios, do IMC, do género, da idade, ou do uso de estatinas e, ao invés do HDL-c, e das I-
HDL e L-HDL, que não mostraram associações significativas com os sub-tipos de monócitos (A 
Konstantin et al., 2014). Estes autores reportaram ainda que a hipertensão, os hábitos tabágicos, a 
diabetes, a glucose em jejum, a HbA1c, e a severidade da doença, não se correlacionaram com as 
sub-fracções moleculares das HDL, e que estas não variavam em função do uso de diferentes doses 
de inibidores da HMG-CoA redutase. Sendo que, a perda de peso corporal pode, pelo menos em 
parte, reverter o perfil dos sub-tipos de monócitos, essencialmente pro-inflamatórios, associados à 
obesidade (J Aron-Wisnewsky et al., 2009 e C Poitou et al., 2011) (ver Capítulos 1 e 2). Mas com os 
AG n-3 associados a um melhor perfil dos sub-tipos de monócitos, e independentemente do efeito 
sobre os níveis de colesterol no plasma (AL Brown et al., 2012). 
 A indução da via de sinalização dos TLR/MyD88, tem sido associada, não apenas ao 
aumento da inflamação, como à mielopoiese no contexto do aumento da adiposidade (PR 
Nagareddy et al., 2014). Curiosamente, a inibição da transmigração dos monócitos pelas HDL 
parece ser obtida essencialmente por via das grandes partículas de HDL (M Navab et al., 1991). 
O aumento de macrófagos pro-inflamatórios, CD11c+ no AT, foi recentemente observado em 
modelos de animais obesos (DIO) (K Singer et al., 2014). Por outro lado, em adipócitos, a glucose 
estimulou a produção de SAA, MCP-1, e de hialuronano, por mecanismos, pelo menos em parte, 
dependentes da ativação do PPARg, o que facilitou a acumulação de monócitos e, por outro lado, 
os SFA (como os ácidos laurico, mirístico e palmítico), e ao contrário dos PUFA (como o AA, o EPA, e 
o DHA), aumentavam a acumulação celular de TAG, de SAA, a expressão de MCP-1, a produção de 
ROS, e a indução do NF-κB, para concentrações baixas e elevadas de glucose. Contudo, o excesso 
de glucose, mas não os SFA, o OA, e o LA, aumentava o conteúdo em hialuronano, sendo que, o 
tratamento com antioxidantes (AH) reprimia a produção de ROS e a indução do NF-κB, e diminuía a 
expressão do SAA e do MCP-1, pela ação da glucose e do palmitato. Por um lado, a deficiência em 
TLR4, contribuia para a redução significativa da expressão do SAA e do MCP-1, em resposta ao 
palmitato, mas não à glucose. Enquanto que, o DHA suprimia a indução do NF-κB, por ação do 
palmitato e da glucose (CY Han et al., 2007 e CY Han et al., 2010).  
 Os oxisteróis parecem estar positivamente associados com os níveis de colesterol (R Stocker 
e JF Keaney, 2004), e o aumento do colesterol/oxisteróis, e.g., na membrana das células, pode 
levar à ativação das vias de sinalização pro-inflamatórias, como os TLR (KJ Moore e I Tabas, 2010) 
(Figura 6.36). Por outro lado, a formação de macrófagos “foam”, induzida na presença de oxLDL, 
estava associada ao aumento da expressão dos TLR4 nestas células, e à fosforilação do mTOR e do 
p70S6K (M Yu et al., 2011). Estes autores reportaram ainda que a inibição do mTOR pela 
rapamicina, reverte a diminuição da expressão dos ABCA1, como resultado da não estimulação dos 
TLR4; o que podia ser mimetizado pela inibição das oxLDL (ver Figura 6.37). Curiosamente, em 
situações de hiperlipidemia, mesmo as mmLDL parecem ter capacidade para estimular os TLR4, 
por mecanismos associados com o aumento da acumulação de lípidos em monócitos/macrófagos, 
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e.g., via macropinocitose (YI Miller et al., 2009).  
Ao invés, pelo menos em condições de normo-colesterolemia, as HDL podem contribuir para 
diminuir a expressão das citocinas pro-inflamatórias via TLR, em macrófagos, pela capacidade de 
induzir o ATF3 (“Activating Transcription Factor 3”) “in vitro” e “in vivo” e, pelo menos em parte, 
independentemente da modulação das vias de sinalização dos TLR (D De Nardo et al., 2014). 
Curiosamente, o ATF3, que é induzido pela estimulação dos TLR, atua como um repressor 
transcricional, o que limita a produção excessiva de TNFa e/ou de IL6. 
O envolvimento dos TLR, como os TLR2/4, nos processos imuno-inflamatórios, induzidos pelas 
espécies lipídicas, como a(s) lisoPC, e nos mecanismos associados ao “stress” oxidativo, parece ser, 
de facto, importante no contexto da obesidade e comorbilidades cardimetabólicas associadas (AB 
Carneiro et al., 2013; A Kadl et al., 2011; EK Anderson et al., 2012 e J-D Huang et al., 2014). 
Curiosamente, a acumulação intracelular de SA (C18:0) nos macrófagos induzia inflamação e 
apoptose mediada pelo “stress” do ER, mas com a polarização M1, apesar de associada a um perfil 
pró-inflamatório, menos suscetíveis à aptoptose, e com ambos os processos mediados pelo SA (EK 
Anderson et al., 2012). 
Adicionalmente, as HDL podem transportar mIR (ver Capítulo 2 e Figura 6.36), quer pela sua 
ligação com estas moléculas em circulação, quer via transferência mediada, e.g., pelos ABCA1 e, 
uma vez dentro das células, podem regular a expressão génica (M Vinod et al., 2014). Por exemplo, 
o miR-206 pode ser introduzido nos macrófagos pela ligação das HDL aos SR-BI, e com capacidade 
para ativar o LXRa/ABCG1; em adição, as VLDL, as oxLDL, e os biomarcadores de inflamação, como 
TNFa, podem, igualmente, induzir a expressão do mIR-206. Curiosamente, a ativação do LXRa nos 
macrófagos, reprime a expressão do mIR-206, pelo que estes autores propõem a existência de um 
sistema de “feed-back” negativo, em ciclo, entre o LXRa e o mIR-206 (M Vinod et al., 2014). Ao 
invés, a IL-6 e o TNFa podem inibir o fluxo de colesterol para a ApoA1, mediado pelos 
ABCA1/ABCG1, pela capacidade de sobre-regular o mIR-33a-5p em macrófagos, e promover a 
acumulação dos lípidos nestas células (M Mao et al., 2014).  
O que pode ajudar a entender, pelo menos em parte, os resultados do estudo de Li et al., com o 
objetivo de investigar a relação entre a atividade do fluxo de colesterol e a prevalência de CAD e a 
incidência de eventos cardiovasculares major, e que reportou que o aumento do fluxo de colesterol 
nos macrófagos, mediado pelos ABCA1, estava associado com a diminuição do risco de CAD, nos 
modelos crús e após ajuste múltiplo para os fatores de risco tradicionais; contudo, uma elevada 
atividade do fluxo de colesterol estava associada com o aumento prospetivo (a 3 anos) do risco de 
enfarte do miocárdio/trombose (“hazard ratio” 2.19; 95% IC, 1.02–4.74), e com os eventos 
cardiovasculares major, e.g., morte (“hazard ratio” 1.85; 95% IC, 1.11–3.06) (X-M Li et al., 2013). 
Curiosamente, estes autores referem que a maior parte do colesterol eliminado dos macrófagos, 
associado à atividade de (e)fluxo do colesterol destas células, não se encontrava nas partículas de 
HDL.  
O fluxo de colesterol, via ABCA1, correlacionava-se positivamente com o FMD (“flow-mediated 
dilation”), principalmente no grupo de indivíduos obesos, e de modo independente da idade, dos 
níveis plasmáticos de HDL e de LDL, da tensão arterial, ou da IR (E Vazquez et al., 2012). Estes 
autores observaram ainda a maior nitração dos resíduos de tirosina na ApoA1 (ver Figura 6.36) em 
mulheres obesas, comparativamente com o grupo com excesso ponderal, tendo concluído que a 
diminuição do fluxo de colesterol via ABCA1 estava associado ao aumento da nitração da HDL-
ApoA1, um preditor independente da disfunção endotelial nesta amostra.  
 Por outro lado, a formação de cristais de colesterol, e.g., nos macrófagos, pode aumentar a 
inflamação mediada pelo inflamassoma (KJ Moore e I Tabas, 2010). Em adição, o aumento da 
concentração das oxLDL nos macrófagos pode diminuir a atividade das proteases lisossomais 
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contra as modificações nas ApoB-LDL (G Hoppe et al., 1994) (Figura 6.36), levando à acumulação 
dos produtos da oxidação primária dos lípidos (LOOH), e secundária, e.g., aldeídos/compostos 
dicarbonilo muito reativos, o que, em conjunto, pode contribuir para potenciar a redução da 
atividade enzimática como observado, e.g., nas células endoteliais e nas SMC (C Heltianu et al., 
2011). Deste modo, o aumento das oxLDL, por exemplo, nos macrófagos, pode conduzir ao 
impedimento das vias metabólicas intracelulares, caracterizadas pela diminuição no fluxo de 
colesterol para a membrana plasmática (Figura 6.37), o que pode aumentar a acumulação de 
colesterol intracelular, com aumento do colesterol no ER (retículo endoplasmático) (KJ Moore e I 
Tabas, 2010). A alteração dos níveis de colesterol no ER pode contribuir para a eventual diminuição 
da expressão dos LDLR, e para a indução do “stress” no ER (KJ Moore e I Tabas, 2010). Pela 
capacidade de ativar o LXR (“liver X receptor”), os oxisteróis podem igualmente contribuir para a 
sob-regulação da expressão dos LDLR, via eixo LXR/IDOL (Figura 6.37). O que, em conjunto com o 
aumento da expressão da PCSK9, pode conduzir ao aumento da hipercolesterolemia, e do tempo 
das LDL nativas em circulação, o que favorece, e.g., a sua retenção pelos proteoglicanos ou outros 
constituintes da matrix extracelular, e posterior oxidação (J Nikus et al., 2007). De facto, a 
transcrição do LDLR é regulada principalmente pelos SREBP, em resposta aos níveis de colesterol; 
sendo que a regulação pós-transcricional pode ser obtida por via da PCSK9, um membro da família 
das PpC, e que se liga aos LDLR no domínio extracelular, e que induz a sua degradação nos 
lisossomas, e/ou pelo IDOL (“Inducible Degrader of the LDLR”), uma E3 ubiquitina ligase que se liga 
aos LDLR pelo seu domínio citoplasmático, pelo que o LXR pode diminuir a abundância dos LDLR, 
sem alterar os níveis de mRNA (W Jiang e BL Song, 2014 e N Zelcer et al., 2009) (Figura 6.37). O 
IDOL pode mediar igualmente a ubiquitinação de outros membros da família dos LDLR, como os 
VLDLR e o ApoE recetor R2, o que sugere um importante papel desta ubiquitina na regulação pós-
transcriptional das LDL e VLDL; contudo a expressão do IDOL no fígado é baixa, pelo que a via 
LXR/IDOL, parece estar mais ativa nas células periféricas, como por exemplo os macrófagos (W 
Jiang e BL Song, 2014). Pelo que a exposição das células a concentrações elevadas de LDL pode 
contribuir para a indução do IDOL e do ABCA1, como resposta ao aumento dos níveis 
extracelulares de colesterol (N Zelcer et al., 2009). Em modelos experimentais, a disrupção dos 
LDLR, contribuía para o aumento nos níveis de LDL-c, um processo que se encontrava exacerbado 
pela ingestão de uma dieta rica em colesterol, mas que podia ser revertido em resposta ao 
tratamento com inibidores da HMG-CoA redutase (atorvastatina) (EA O'Hare et al., 2014). Estes 
autores, reportam ainda uma significativa acumulação de lípidos no fígado e na parede vascular, e 
oxidação da placa, associados à deficiência em LDLR. 
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Figura 6.37. Fatores de transcrição nucleares na regulação do transporte reverso e na homeostasia 
do colesterol. Os principais fatores nucleares envolvidos no transporte reverso de colesterol são os 
SREBP, o RXR, o LXR, e os PPAR. Quando os níveis intracelulares de colesterol são baixos, ocorre 
clivagem dos SREBP, libertação do domínio N-terminal solúvel, e a sua translocação para o núcleo, 
onde promove a expressão de vários genes relacionados com o metabolismo dos esteróis; os 
SREBP estão igualmente envolvidos na regulação da caveolina-1 (ver Capítulos 2 e 3), os LDLR, ou a 
HMG-CoA redutase. Os SREBP, podem ser regulados pelo LXR e os PPAR. Sendo que os maiores 
ativadores dos LXR são os oxisteróis e os PPAR, e com o PPARg a regular a expressão da caveolina-
1, do SR-BI, ABCA1, CD36, ApoE, e os LXR. (Adaptado de W Jiang e BL Song, 2014, M Vinod et al., 
2014 e D De Nardo et al., 2014). 
 
 
 A ApoE encontra-se distribuída no plasma humano entre as VLDL, LDL, e as HDL, 
encontrando-se associada com as grandes partículas de HDL (L-HDL), sendo que estas podem inibir 
a ligação das LDL ao proteoglicano na parede dos vasos e, deste modo, contribuir para a 
diminuição da inflamação, e da aterosclerose (E Hurt, et al., 1990 e BJ Arsenault et al., 2009).  
As HDL transportam cerca de 85 % dos níveis plasmáticos de CE-OOH e o total dos PL-OOH, e com 
as LDL nativas relativamente livres de peróxidos (Parthasarathy et al., 1990 e VW Bowry et al., 
1992). Por um lado, nas partículas de HDL o rácio PL-OOH/CE-OOH é de cerca de 1.1 e nas LDL de 
0.3, o que se justifica, pelo menos em parte, pelo maior conteúdo relativo dos PL nas HDL, 
comparativamente com as LDL. Por outro lado, apesar de um período inicial de forte inibição, a 
velocidade de oxidação dos lípidos nas LDL, e.g., com a formação de CE-OOH, era cerca de 2x 
superior ao observado para as HDL. Sendo que, cerca de metade do total de AG nas LDL são PUFA, 
principalmente LA, e com pequenas quantidades de AA e DHA (A Mertens e P Hobvoet, 2001). 
Estes PUFA estão, pelo menos em parte, protegidos das reações radicalares pela presença de AH, 
principalmente alfa-tocoferol; sendo que, quer em relação ao teor de PUFA, quer de AH, existe 
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uma significativa variabilidade individual, o que confere diferente suscetibilidade oxidativa às 
partículas de LDL. Curiosamente, os teores de AA e de LA nas oxLDL diminuem cerca de 75 e 80 %, 
respetivamente, em indivíduos com CAD, comparativamente com as LDL nativas (A Mertens e P 
Hobvoet, 2001). Sendo que, o AA, comparativamente com o LA, parece contribuir para a maior 
oxidação das LDL na parede arterial (B Garner et al., 1998). Contudo, a maioria dos CE-OOH 
presentes no plasma são espécies de colesteril linoleato, e com um rácio entre as espécies de C-
OOH, derivadas do LA e do AA, de ≈5 (S Parthasarathy et al., 1990) (ver Secção 6.2.2.1.). 
O conjunto das partículas de HDL-ApoA1 pode contribuir para a eliminação do colesterol/LOOH em 
circulação para o fígado, via SR-BI, um processo que parece estar aumentado pela presença das L-
HDL (R Stocker e JF Keaney, 2004), ou pelo efeito AH direto das HDL-ApoA1/2 (B Garner et al., 1998) 
(ver Figuras 6.36 e 6.38). De facto, as HDL2, ao interagirem com os recetores SR-BI hepáticos, 
facilitam a remoção do colesterol destas partículas de HDL, e a sua entrada no fígado para 
posterior metabolismo, o que pode promover a remodelação das HDL e a formação das HDL3. 
Curiosamente, diferenças na conformação das ApoA1 nas diferentes sub-fracções moleculares das 
HDL parecem influenciar o reconhecimento da ApoA1 pelos SR-BI (B Garner et al., 2001). 
Adicionalmente, o aumento da atividade da CETP pode favorecer o intercâmbio do colesterol e das 
LOOH entre as HDL e as (V)LDL (ver Figura 6.36), com posterior eliminação via, e.g., pela família 
dos LDLR.  
 

Figura 6.38. Mecanismo proposto para a redução dos LOOH associados às partículas de HDL pelos 
resíduos de a.a. (e.g., Met112 e Met148) das ApoA1/2 humanas, e com a correspondente oxidação 
das Met(O) (B Garner et al., 1998).  
 
 
Ambas as apoproteínas, ApoA1 e a ApoA2, apresentaram capacidade para reduzir os LOOH, 
independentemente da actividade de outras proteínas presentes nas HDL e, por outro lado, estes 
estudos sugerem que é necessária uma interacção específica com os LOOH para que ocorra a 
oxidação dos resíduos de Met (B Garner et al., 1998). Estes autores referem ainda que as Met(O) 
formadas nas apoproteínas podem ser reduzidas pela peptido redutase do Me(O) (EC 1.8.4.6.), o 
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que coloca a possibilidade das ApoA1/2 estarem envolvidas no ciclo redox. Consistente com este 
mecanismo, as HDL isoladas de placas ateroscleróticas em humanos, continham quantidades 
significativas de (iso)formas da ApoA1/2 oxidadas (MJ Stampferet et al., 1991 citados por B Garner 
et al., 1998).  
Por outro lado, indivíduos com CAD apresentavam níveis elevados de Met(O)148, 
comparativamente com o grupo controlo, mas sem que ocorressem diferenças significativas em 
relação aos níveis plasmáticos de MPO; sendo que, as HDL dos sujeitos com CAD mostraram uma 
menor capacidade em receber o colesterol via ABCA1, e com os níveis, e.g., de Met(O)148 
inversamente correlacionados com a capacidade de fluxo do colesterol e, positivamente, com a 
doença aterosclerótica, mesmo após ajuste para a concentração das HDL (B Shao et al., 2014). As 
oxHDL correlacionaram-se, de forma significativa, com os marcadores de doença cardiaca, como a 
rigidez da (intima/média) carótida (T Kelesidis et al., 2014). Estes autores, observaram, ainda a 
correlação negativa das oxHDL (ajustada para a concentração do colesterol das HDL) com o HOMA-
IR, o HDL-c, a adiponectina, e positiva com o IMC, o perímetro abdominal, o total da massa gorda, 
a CRP, os níveis de glucose e de insulina em jejum, a leptina, os TAG, e com as oxLDL.  
De facto, a ApoA1 parece ser particularmente suscetível à modificação mediada pelos produtos da 
peroxidação lipídica, como o 4-HNE e a acroleína e, em particular o ataque eletrofílico destes 
produtos nos centros nucleofílicos, e.g., dos resíduos de histidina, lisina, ou cisteína, para formar 
aductos que podem alterar a estrutura e a função destas proteínas (JTR Keeney et al., 2013). 
Curiosamente, algumas das ApoA1, igualmente modificadas por mecanismos oxidativos, parecem 
reter a capacidade de fluxo de colesterol, mas com perda parcial da capacidade para se ligarem aos 
PL (BE Brown et al., 2013), o que quer dizer que estas partículas de ApoA1 nas HDL (G Cavigiolio et 
al., 2010) podem ser progressivamente enriquecidas em colesterol, apesar de “menos funcionais”. 
Deste modo, um conjunto de partículas de HDL/ApoA1 podem tornar-se mais suscetíveis aos 
mecanismos oxidativos na sua carga, com aumento dos LOOH e dos compostos de oxidação das 
proteínas, e que podem contribuir para a inativação da LCAT (JK Bielicki e TM Forte, 1999) para o 
impedimento da maturação, diminuição da capacidade para ativar os recetores acoplados à 
proteína-G e/ou às vias de sinalização mediadas pela S1P, inativação da paraoxonase (PON), ou à 
perda da capacidade de fluxo do colesterol/PL, por exemplo via recetores ABCA1 (Figura 6.36). A 
nitrosilação, a clorinação, e a metilação, são algumas das modificações das ApoA1, que podem 
conduzir à diminuição das vias de transdução de sinal via recetores SR-BI e S1P, e mediados pelas 
partículas de HDL (A Kratzer et al., 2014). Por um lado, a acumulação do MDA nas HDL, que 
apresenta capacidade para ativar os recetores LOX-1, e induzir a ativação do PKCbII e a fosforilação 
inibitória do Thr495 na eNOS, parece ocorrer principalmente após perda da atividade AH da PON1. 
Por outro lado, a ligação da SDMA (dimetilarginina simétrica) às HDL pode ativar os TLR2 e a 
produção de ROS, via NADPH oxidase, o que impede a ativação da eNOS e a inativação do Akt, 
como referido por uns (A Kratzer et al., 2014) mas não por outros autores (L Sibal et al., 2010).  
 Curiosamente, nas Secções anteriores a EL mostrou uma associação positiva com as S-HDL e 
as oxLDL (ver Secções 6.2.1.2. e 6.2.3.2.), o que parece denotar uma interligação entre estes 
marcadores cardiometabólicos “in vivo” (ver Figuras 6.25 e 6.36). Esta interligação pode justificar a 
ausência de correlações significativas observadas no subgrupo com LDL-c > 120 mg/dL, e com um 
potencial efeito AH direto das S-HDL a revelar-se benéfico no contexto do aumento nos níveis de 
LDL e/ou das oxLDL. Curiosamente, e como reportado previamente, não ocorre correlação entre o 
LDL-c e as oxLDL, para níveis elevados de LDL-c (PG Scheffer et al., 2003). 
Em modelos animais a sobre-expressão da EL diminuía os níveis de colesterol total e das HDL em 
cerca de ≈90 %, e o rácio PL/ApoA1 em 60 %, enquanto que o fluxo de colesterol, mediado pelos 
ABCA1, aumentava 63 %, e com o fluxo de colesterol pelo SR-BI a diminuir cerca de 90 % (PG 
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Yancey et al., 2004). Em situações onde os SR-BI se encontrem sob-regulados e/ou em que ocorre 
redução das L-HDL, a EL pode permitir um aumento do fluxo de colesterol mediado pelos ABCA1, 
sendo que, e curiosamente, os biomarcadores inflamatórios que induzem a sobre-expressão da EL 
podem estar, igualmente, envolvidos na sobre-expressão dos ABCA1, em conjunto, e.g., com as 
oxLDL por mecanismos relacionados com a ativação dos LXR e do balanço AMPK/mTOR. Em 
animais EL-/-, a angiogénese e a migração das EC, mediada pelas HDL, encontrava-se 
significativamente diminuída, comparativamente com o grupo controlo, assim como a fosforilação 
da eNOS1179 e do Akt473 (S Tatematsu et al., 2013). Estes autores concluem que a EL é 
determinante no efeito das HDL na resposta vascular pela via das S1P (Figura 6.36.).  
Por exemplo, em indivíduos diabéticos, o fluxo de colesterol mediado pelos SR-BI encontrava-se, 
de facto, diminuído, e com os níveis de EL a correlacionarem-se com o fluxo de colesterol para o 
soro, no grupo controlo, e uma tendência foi observada nos indivíduos t2DM (SWM Shiu et al., 
2010). Por análise de regressão linear, estes autores, reportam que os níveis de HDL, de EL, e o 
perímetro abdominal, são os mais importantes determinantes do fluxo de colesterol, no grupo 
controlo, enquanto que nos casos, t2DM, eram os níveis de HDL e de CRP, e a idade. Por outro 
lado, apesar do PWV (“pulse wave velocity”), um marcador da rigidez arterial, aumentar nos 
indivíduos com t2DM, não se correlacionava com os níveis séricos de EL, em nenhum dos grupos.  
A EL pode, igualmente, perfilar-se como uma alternativa ao fornecimento de AGL, e de energia, 
para o coração, em situações em que ocorre sob-expressão e/ou diminuição dos níveis proteícos 
da LPL (H Nakajima et al. 2013), como no aumento da inflamação sistémica. 
 Por outro lado, como referido anteriormente, níveis elevados de glucose e/ou de colesterol 
podem induzir a formação de domínios cristalinos de colesterol nas biomembranas, o que 
promovia o aumento das oxLDL, em um processo que pode estar relacionado com a ação AH do 
EPA + DHA na diminuição dos níveis de oxLDL em circulação (ver Secção 6.2.4.2.). Adicionalmente, 
a exposição aos produtos de oxidação do DHA (DHAox) pode produzir um aumento na expressão 
do Nrf2, como observado “in vitro”, e um aumento significativo da expressão do seu gene alvo 
HO1 (heme oxigenase-1) (J Alam et al., 1999). Animais LDLr-/- submetidos a diferentes 
concentrações de DHA na dieta (0, 0.1, 1 ou 2 % E), durante 20 semanas, mostraram uma 
diminuição da triacilgliceridemia, da colesterolemia, e da aterosclerose, de forma dependente da 
dose (C Gladine et al., 2014).  
Curiosamente, de entre os vários compostos derivados do metabolismo dos HUFA n-3 “in vivo”, o 
F4 neuroprostano, um composto derivado do DHA por mecanismos não enzimáticos e envolvendo 
a peroxidação mediada por radicais livres, apresentou a mais forte correlação negativa com a 
extensão da placa aterosclerótica, correlacionando-se, de forma negativa, com os níveis de 
colesterol total em circulação, o conteúdo hepático de TAG e de colesterol, e a SBP; sendo o diol 
derivado do EPA, um importante predictor positivo da prevenção da aterosclerose. Contudo, 
nenhuma das oxilipinas derivadas do DHA (ver Capítulo 3) no plasma figurava entre os 9 mais 
importantes preditores da área da placa; ao invés, o conteúdo hepático de EPA, e duas das suas 
oxilipinas no plasma (a 15-HEPE e a 14,15-DiHETE), figuravam entre os mais importantes. Outras 
variáveis, encontravam-se negativamente correlaciondas com a área da placa, como o derivado do 
AA, 15-desoxiprostaglandina J2 (15-desoxiPGJ2), e o SA (C18:0), enquanto que correlações 
positivas foram observadas com o conteúdo hepático de TAG e de colesterol, a 5-HETE, um 
mediador pró-inflamatório da acção da 5-LOX sobre o AA, mas com os níveis de TAG e de colesterol 
total em circulação a não figurarem entre os 30 mais determinantes (C Gladine et al., 2014a). 
Finalmente, em modelos animais LDLr-/-, o rácio na dieta entre os n-6/EPA+DHA de 1:1, 
apresentou os melhores resultados, observando-se a diminuição da concentração do colesterol 
não HDL, e da IL-6 em circulação, nos níveis de mRNA, e da secreção de MCP-1, do TNFa, mas 
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também dos níveis de proteína e de mRNA dos ABCA1, comparativamente com a dieta rica em n-6, 
mas não mostrou diferenças significativas sobre o CD36, o SR-BI, ou o mRNA/proteínas da IL-6, mas 
que, no seu conjunto, estava associado com a redução da lesão na aorta (S Wang et al., 2009).  
 
 
Conclusões: 
Estes dados parecem 1) suportar o papel protetor das L-HDL contra as modificações das LDL 
mediadas por mecanismos oxidativos, e os seus efeitos negativos, em contraste com S-HDL; no 
entanto os atuais resultados não excluem um papel antioxidante direto das S-HDL contra as oxLDL; 
2) a presença concomitante de inflamação e/ou (hiper)glicemia (glicemia em jejum elevada) 
atenuou, de forma efetiva, as correlações encontradas; 3) concentrações de LDL-c acima do ponto 
de corte podem abolir/atenuar a associação entre as L- e as S-HDL e as oxLDL, o que merece uma 
análise mais detalhada. Finalmente, as relações encontradas não significam causalidade, e carecem 
de ajuste para outros potenciais factores de “confusão”. 
 
 
6.2.5. Estudo de intervenção: suplementação da dieta à base de peixe gordo rico em PUFA n-3 
 

6.2.5.1. A suplementação da dieta com sardinha em conserva aumenta o tamanho das 
partículas de LDL e diminui as LDL oxidadas sem alterar de forma significativa os níveis de 
LDL-c: resultados do estudo de intervenção de 3 meses 

 
A ingestão de pescado, e em particular o consumo de EPA/DHA, está associado aos efeitos 

cardioprotetores dos HUFA n-3 (ver Capítulo 3). Contudo, os mecanismos exatos que suportam 
esta recomendação, assim como o efeito de pequenas doses de EPA/DHA sobre os biomarcadores 
cardiometabólicos em humanos, com diferentes graus de adiposidade, não são conhecidos em 
detalhe. Esta Secção tem como objetivo analisar o efeito da suplementação de sardinhas em 
conserva, duas vezes por semana, o que corresponde a cerca de 440 mg/dia de EPA+DHA, e ≈500 
mg/dia de HUFA n-3, como parte integral da dieta usual dos participantes [com um total de AG n-3 
(g/dia) de 1.54 ± 0.55, e de HUFA n-3 de 0.85, para um rácio n-6/n-3 de 6.86 na BL/T0], sobre os 
fatores de risco cardiometabólicos.  
 
Resultados:  
A média das idades no grupo incluído no estudo de intervenção (n = 57) era de 49.4 ± 13.4 anos, e 
o peso corporal e o IMC apresentavam valores de 82.1 ± 16.6 kg e 29.5 ± 5.4 kg/m2, 
respetivamente, e com 95 % de indivíduos Caucasianos, 11 com t2DM, e 21 % a usar suplementos 
nutricionais (ver Secção 6.1.2). Não se verificaram alterações significativas no peso, no IMC, e no 
perímetro de cintura ao longo do estudo de intervenção e de pós-intervenção (p > 0.05, para 
todos).  
Em relação ao subgrupo incluído no período de WO (n = 10), a média das idades era de 46 ± 16.5 
anos, e o peso corporal e o IMC apresentavam valores de 78.8 ± 11.6 kg e 27.6 ± 4.8 kg/m2, em que 
90 % eram indivíduos Caucasianos, 1 com t2DM, e nenhum utilizava suplementos nutricionais.  
 Como observado na Tabela 6.69, o consumo de pescado, obtido pelo FFQ, não mostrou 
diferenças significativas (teste de “Fridman´s by ranks”) no consumo de peixe gordo, peixe magro, 
e bacalhau (p > 0.05, para todos) entre os participantes incluídos no estudo de intervenção e de 
pós-intervenção (n = 9, “missing data” 1). Contudo, como esperado, o consumo de peixe em 
conserva apresentou variação significativa ao longo do tempo de intervenção (p < 0.05). 
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Tabela 6.69. Alterações no consumo de peixe e derivados ao longo dos períodos de intervenção (T1 
e T3) e pós-intervenção (WO) (median (IQR)) (n = 57).  

            

Ingestão dietética  BL/T0 T1 T3 WO 

(g/dia)   (n = 57) (n = 57) (n = 57) (n = 9) 

Peixe gordo  14,3 (36,2)a nr 6,7 (7,6)b 6,7 (3,4)b´,a´ 

Peixe magro  14,3 (36,2) nr 14,3 (36,2) 42,9 (32,4) 

Bacalhau  8,6 (9,1)b nr 17,1 (13,4)a 8,0 (13,1)b´,a´ 

Peixe em conserva   6,67 (6,91)b nr 42,86 (0)a,a´ 6,67 (23,1)b` 

      
Nota: Foi aplicado o teste de “Fridman´s by ranks” para comparar eventuais diferenças entre os tempos (t) (com t ≥ 3) incluindo o 
BL/T0, T1 e T3, (e/ou WO); e post-hoc análise pelo teste de Wilcoxon para as diferenças significativas entre 2 tempos; “nr”: nada a 
registar. 

 
 
Diferenças significativas (teste de Wilcoxon, n = 57) foram observadas no consumo de peixe gordo 
(p = 0.012), de bacalhau (p = 0.033), e de peixe em conserva (p < 0.001), entre o T0 e o T3, e com o 
consumo de peixe em conserva a voltar aos valores da “baseline” no final do período de pós 
suplementação (p > 0.05), comparativamente com o T3 (p = 0.016) (Tabela 6.69).  
 
 
Tabela 6.70. Características bioquímicas (mediana (IQR)) da amostra populacional na “baseline” 
(T0), e alterações nestes parâmetros ao longo do período de intervenção (T1 e T3) (n = 57) e de 
pós-intervenção (WO) (n = 10). 
 

Parâmetros bioquímicos T0 T1 T3 p T0 T3 WO

(mg/dL ou outros) (n = 57) (n = 57) (n = 57) (n = 10) (n = 10) (n = 10)

Glucose 94,0 (15,5)b 98,0 (17,0)a 98,0 (20,5)a < 0.05 (0.021) 87,5 (17) 100 (14,3) 95,0 (24,0)

ApoB (g/L) 0,79 (0,36)b 0,73 (0,32)a 0,72 (0,32)a,b < 0.01 (0.008) 0,84 (0,4) 0,7 (0,28)b´ 0,78 (0,29)a´

HDL-c 49,0 (15,5) 48,0 (17,5) 49,0 (19,5) > 0.05 (0,627) 50,5 (16,7) 54,0 (16,5) 59,0 (19)

Total-chol 184,0 (54) 188,0 (43,5) 190,0 (51,4) > 0.05 (0,783) 184,0 (66,3) 183,0 (55,7) 189,0 (64,2)

TAG 100,0 (77,5) 101,0 (67,0) 98,0 (71,5) > 0.05 (0,784) 84,5 (66,8)a´,b´ 85,5 (55,2)b´ 90,5 (75,7)a´

TAG/HDL-c 1,98 (2,12) 2,07 (1,95) 1,90 (2,40) > 0.05 (0,617) 1,35 (1,27) 1,39 (0,86) 1,4 (0,88)

ApoA1 (g/L) 1,43 (0,36) 1,46 (0,39) 1,45 (0,31) > 0.05 (0,970) 1,46 (0,57) 1,49 (0,70) 1,53 (0,74)

ApoA1/ApoB 1,82 (0,99)b 1,96 (0,83)a 1,91 (1,07)a < 0.05 (0.016) 1,86 (1,19)a 2,16 (1,18)a 1,89 (0,67)b

Lp(a)* (g/L) 0,2 (0,44) 0,18 (0,44) 0,18 (0,42) > 0.05 (0,841) 0,15 (0,42) 0,14 (0,41) 0,10 (0,35)

LDL-c 113 (46,5) 118 (39,5) 120 (47,5) > 0.05 (0,807) 120,5 (54) 126 (44) 116 (44,8)

hsCRP** (mg/L) 1,6 (3,8) 1,7 (3,3) 1,5 (3,4) > 0.05 (0,677) 1,3 (2,9) 1,1 (3,1) 2,4 (4,5)

VLDL-c*** 20 (15,5) 20,2 (13,4) 19,6 (14,3) > 0.05 (0,784) 16,9 (13,3) 17,1 (11)b 18,1 (15,1)a

LDL-c/ApoB 1,48 (0,4)b 1,61 (0,35)a 1,58 (0,51)a < 0.01 (0.005) 1,36 (0,22) 1,76 (0,33)a 1,37 (0,38)b

HDL-c/ApoA1 0,34 (0,069) 0,343 (0,071) 0,343 (0,068) > 0.05 (0,617) 0,33 (0,08) 0,36 (0,07) 0,41 (0,12)

Análise de sub-grupo (n = 43) (n = 43) (n = 43) p (n = 4) (n = 4) (n = 4)

MPSize (Å)# 271,8 (2,1) 272,3 (3,8) 272,1 (5,0) > 0.05 (0,765) 271,7 (1,7) 272 (4,2) 272 (7,5)

LDL_1 (%) 18,9 (4,6) 19,4 (4,9) 19,7 (5) > 0.05 (0,617) 20,5 (6,65) 19,8 (8,15) 16,35 (4,13)

LDL_2 (%) 7,3 (7,1) 6,5 (6,8) 6,9 (6) > 0.05 (0,494) 7,85 (6,67) 6,75 (3,93) 4,8 (9,43)

LDL_1-2 49,67 (18,39) 50,98 (19,94) 53,28 (24,34) > 0.05 (0,805) 59,21 (47,94) 47,81 (27,71) 42,98 (28,08)

LDL_1 35,28 (11,73) 36,46 (16,33) 35,95 (16,11) > 0.05 (0,072) 39,64 (32,41) 35,8 (27,49) 29,91 (18,09)

LDL_2 13,33 (15,41) 11,64 (15,67) 12,95 (13,65) > 0.05 (0,629) 16,21 (18,9) 11,28 (8,11) 7,25 (20,37)

LDL_1/LDL_2 2,79 (2,11) 3,36 (2,43) 2,99 (3,24) > 0.05 (0,981) 2,64 (1,87) 3,01 (3,11) 4,19 (8,05)

 
Notas: no estudo de pós-intervenção apesar das diferenças entre os tempos (n ≥ 3) ter sido determinada pelo teste de Friedman, o 
teste de Wilcoxon (n = 2) foi aplicado para determinar as diferentes apenas entre os tempos T0-WO e T3-WO. *Lp(a): n = 9 
(“missing” 1) no WO, n = 56 em T3 (“missing” 1); **hsCRP n = 56 (“missing” 1) na BL/T0, n = 55 (“missing” 2) no T1; ***VLDL = 
TAG/5; #MPSize = (D2*277+E2*261+G2*245+H2*230+I2*218+J2*207+K2*187)/(D2+E2+G2+H2+I2+J2+K2), e com 
D2+E2+G2+H2+I2+J2+K2, a representar as 7 sub-fracções moleculares das LDL separadas e identificadas pelo método do Lipoprint (n 
= 50/48/44); a, b, c ou a´, b´, c´ mediana (IQR), sendo que os valores com letras dferentes em cada linha significa que são 
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estatisticamente diferentes (p < 0.05; Wilcoxon “post hoc test/post-estimation”) durante os períodos de intervenção e de pós-
intervenção, respetivamente”. 

 
 
Não foram encontradas diferenças significativas ao longo do período de intervenção (teste de 
“Fridman´s by ranks”) para o HDL-c, o colesterol total (Total-c), os TAG, o rácio TAG/HDL-c, a 
ApoA1, a Lp(a), o LDL-c, a hsCRP, o VLDL-c, e o rácio HDL-c/ApoA1 (p > 0.05) (Tabela 6.70). Ao invés 
variações significativas foram observadas nos níveis de glucose (p < 0.05), ApoB (p < 0.01), e nos 
rácios ApoA1/ApoB (p < 0.05) e LDL-c/ApoB (p < 0.01), ao longo do período de intervenção (Tabela 
6.70). Para a glucose foram observadas diferenças significativas entre o T0 e o T1 (p = 0.01) e entre 
o T0 e o T3 (p < 0.05), e para a ApoB entre o T0 e o T1 (p ≤ 0.001) e entre T0 e T3, próximo da 
significância estatística (p = 0.066). Em adição, no sub-grupo incluído no período de pós-
intervenção (n = 10), diferenças foram observadas para o HDL-c entre o T3 e o WO (p = 0.10), e 
entre o T0 e o WO, próximo da significância estatística (p = 0.074) (Tabela 6.70). Apesar de não se 
observar diferenças significativas nos níveis de TAG (“end-point” primário), no período de 
intervenção, os TAG aumentam, de forma significativa, no WO comparativamente com o T3 (p < 
0.05). Contudo, os TAG diminuem cerca de 6 % no percentil 25th e no 75th, mas com os valores de 
HDL-c a não apresentarem variação (Δmediana = “0” mg/dL), enquanto que o LDL-c aumenta, de 
forma ligeira, mas continua, durante a fase de intervenção, com uma variação (Δmediana) de 7 
mg/dL, entre a BL e o T3, e a diminuir no período de pós-intervenção (WO).  
Em relação aos “end-points” secundários, enquanto que o rácio HDL-c/ApoA1 parece seguir o 
padrão observado para os níveis de HDL-c (em ambos os períodos, de intervenção e pós-
intervenção), o rácio LDL-c/ApoB mostrou um aumento significativo (p < 0.05), mesmo com doses 
de EPA/DHA na ordem dos ≈440 mg/dia, na forma de suplementação com duas latas de sardinha 
em conserva por semana. O rácio ApoA1/ApoB aumentou em T1 e T3 (p < 0.01 e p < 0.05, 
respetivamente), comparativamente com o T0. Enquanto que as MID-LDL (%) aumentam ao longo 
do período de intervenção (p < 0.05), e em particular entre a BL/T0 e T3 (p < 0.01), e com uma 
tendência de diminuição entre o T1 e o T3 (p = 0.07) (Tabela 6.70 e resultados não mostrados).  

Tal como analisado para o período de intervenção, não foram observadas diferenças 
significativas para a Lp(a), a hsCRP, o colesterol total, LDL-c, e o HDL-c, as ApoA1, e os rácios HDL-
c/ApoA1 e TAG/HDL-c, no período de pós-intervenção (Tabela 6.70). Contudo, em função dos 
percentis, os valores da “baseline” da hsCRP diminuem no percentil 25th (de 0.77 para 0.75 mg/L 
entre o T0 e o T3), e continuam a diminuir no período de pós-intervenção, enquanto que para a 
mediana e o percentil 75th observa-se um aumento neste período (WO). Para a ApoA1 ocorreu um 
aumento no período de pós-intervenção, no limiar da significância estatística (p = 0.051, teste de 
Friedman´s) (Tabela 6.70). Contudo, os efeitos da suplementação são mais significativos sobre a 
cinética da ApoB, o que parece confirmar-se pelo aumento do rácio ApoA1/ApoB entre a BL/T0 e o 
T1 (p = 0.007) e T3 (p = 0.04), e com a sua diminuição do período de pós-intervenção (p = 0.043).  
Adicionalmente, na análise de subgrupo, uma tendência para um aumento, próximo da 
significância estatística (p = 0.072) foi observada para as partículas de 1-LDL mg/dL (as grandes LDL, 
≈277 Å), mas não com o “marcador usual” das grandes LDL, i.e. 1,2-LDL (p = 0.805) pelo método do 
LipoprintTM, ou com o MPSize (“Mean Particle Size”, tamanho médio das partículas) (p = 0.765) 
(Tabela 6.70).  
Apesar de não terem sido encontradas associações significativas entre as 1-LDL (%), esta mostrou a 
mais forte, mas não significativa, correlação com o rácio LDL-c/ApoB (Tabela 6.71), mas que obtém 
significância estatística quando se considera a concentração das 1-LDL (mg/dL), e o mesmo 
verifica-se para o colesterol total e das LDL, e as ApoB, (p < 0.05, para todos) e uma tendência de 
associação positiva (p = 0.054) foi observada com os níveis de VLDL-c. 
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Tabela 6.71. Coeficientes de correlação de Sperman´s rho entre as grandes partículas de LDL (% e 
mg/dL) e o MPSize (“mean particle size”, Å) e os marcadores cardiometabólicos e antropométricos 
na “baseline” (n = 43).  
 

Peso Perímetro IMC Glucose HDL-c Total-c TAG TAG/HDL-c ApoA1 ApoB ApoA1/ApoB Lp(a) LDL-c hsCRP LDL-c/ApoB HDL-c/ApoA1

LDL_1 (%) -0,024 -0,067 0,027 -0,195 0,076 -0,056 -0,055 -0,058 0,149 -0,137 0,171 -0,147 0,004 0,124 0,212 -0,027

p 0,878 0,670 0,866 0,211 0,629 0,722 0,725 0,711 0,341 0,380 0,273 0,346 0,978 0,428 0,172 0,864

LDL_1 mg/dL 0,048 0,113 0,260 0,082 0,135 0,684 0,296 0,195 0,254 0,441 -0,273 -0,166 0,717 0,314 0,412 -0,098

p 0,762 0,469 0,093 0,601 0,387 0,000 0,054 0,211 0,101 0,003 0,076 0,287 0,000 0,040 0,006 0,530

LDL_2 (%) 0,212 0,354 0,377 0,459 -0,310 0,468 0,535 0,558 -0,158 0,558 -0,572 -0,133 0,432 0,170 -0,186 -0,333

p 0,172 0,020 0,013 0,002 0,043 0,002 0,000 0,000 0,311 0,000 0,000 0,395 0,004 0,275 0,233 0,029

LDL_2 mg/dL 0,190 0,347 0,406 0,465 -0,228 0,678 0,588 0,569 -0,061 0,694 -0,644 -0,133 0,643 0,245 -0,082 -0,324

p 0,223 0,023 0,007 0,002 0,142 0,000 0,000 0,000 0,697 0,000 0,000 0,395 0,000 0,113 0,602 0,034

LDL1/LDL2 -0,200 -0,357 -0,323 -0,516 0,304 -0,436 -0,494 -0,523 0,181 -0,541 0,562 0,101 -0,389 -0,125 0,222 0,273

p 0,199 0,019 0,035 0,000 0,048 0,003 0,001 0,000 0,246 0,000 0,000 0,518 0,010 0,425 0,153 0,076

MPSize -0,199 -0,278 -0,238 -0,413 0,305 -0,398 -0,342 -0,404 0,302 -0,535 0,599 0,002 -0,386 -0,054 0,260 0,147

p 0,201 0,071 0,124 0,006 0,047 0,008 0,025 0,007 0,049 0,000 0,000 0,992 0,010 0,729 0,093 0,346

 
 
 
Curiosamente, o marcador usual do método Lipoprint™, que representa as grandes partículas de 
LDL em conjunto (1,2-LDL, % ou mg/dL), associa-se negativamente, e de forma significativa (rs = - 
0.481, p = 0.001, e rs = - 0.537, p < 0.001, para percentagem e concentração, respetivamente) com 
o MPSize (Tabela 6.71). Contudo, as 2-LDL (≈261 Å) parecem ser as principais responsáveis por esta 
correlação negativa.  
 A Tabela 6.72 indica as variações no perfil em AG nas RBC (percentagem relativa, mol %) ao 
longo dos períodos de intervenção e pós-intervenção. Não foram encontradas diferenças 
significativas ao longo do período de intervenção (teste de “Fridman´s by ranks”) para o LA, o AA, o 
DHA, e para a estimativa da atividade da SCD1 (rácio C18:1 n-9/C18:0) (p > 0.05). Apesar de, por 
exemplo, o LA, apresentar uma tendência para diminuir ao longo do período de intervenção (p = 
0.116).  
 
Tabela 6.72. Perfil em AG e os seus rácios nas RBC ao longo do tempo de intervenção e pós-
intervenção (mediana (IQR)). 

RBC BL/T0 T1 T3 p T0 T3 WO

(%) (n = 56) (n = 56) (n = 54) (n = 10) (n = 10) (n = 10)

LA 8,77 (1,85)a 8,71 (1,73)a,b 8,33 (2,04)b > 0.05 (0.116) 9,6 (2,21)a´ 9,24 (2,61)a 8,17 (1,82)b

AA 12,15 (1,78) 12,25 (2,43) 12,42 (2,47) > 0.05 (0.734) 12 (1,89) 11,59 (2,27)b 13,55 (1,7)a

EPA 0,68 (0,48)c 1,02 (0,49)b 1,19 (0,67)a < 0.001 (000) 0,59 (0,47) 1,19 (0,38)a 0,69 (0,5)b

DHA 4,6 (1,57)b 4,95 (1,89)a,b 5,25 (1,93)a > 0.05 (0.203) 4,07 (0,99) 3,88 (2) 5,06 (1,55)

O3I 5,2 (2,12)b 5,97 (2,02)a 6,18 (2,17)a < 0.01 (0.004) 4,47 (1,25)b 5,34 (1,75) 5,79 (1,47)a

EPA/AA 0,055 (0,04)c 0,077 (0,057)b 0,096 (0,07)a < 0.001 (000) 0,051 (0,047) 0,094 (0,058)a 0,053 (0,044)b

ELOVL6 0,66 (0,15)b 0,76 (0,16)a 0,79 (0,11)a < 0.001 (000) 0,61 (0,06)b´ 0,72 (0,17)b 0,83 (0,09)a

SCD1 0,061 (0,012) 0,059 (0,014) 0,06 (0,018) > 0.05 (0.464) 0,064 (0,029) 0,062 (0,027) 0,071 (0,059)

 
 
Ao invés, variações significativas foram observadas nos níveis de EPA (p < 0.001), no O3I (p < 0.01), 
no rácio EPA/AA (p < 0.001), e na estimativa da atividade da ELOVL6 (p < 0.05) (Tabela 6.72).  
Para o LA foram observadas diferenças significativas entre o T0 e o T3 (p = 0.007) e, no período de 
pós-intervenção, entre o WO e o T3 (p = 0.002), para o AA entre o W0 e o T3 (p = 0.049), enquanto 
que o DHA aumenta entre o T0 e T3 (p = 0.022). Para o O3I foram observadas diferenças 
significativas entre o T0 e o T1 (p = 0.016), e o T0 e o T3 (p < 0.001), e no subgrupo incluído no 
período de pós-intervenção, entre o T0 e o WO (p = 0.037), sendo que, este aumento do O3I está 
relacionado com o aumento do DHA no WO, pois o EPA diminui neste período. O rácio EPA/AA 
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mostrou diferenças significativas entre o T0 e o T1 (p < 0.001), o T0 e o T3 (p < 0.001), e entre o T1 
e o T3 (p = 0.01), e entre o T3 e o WO (p = 0.006), e com os valores a regressarem aos níveis da 
“baseline” no final do período de pós-intervenção (WO) (Tabela 6.72). A ELOVL6 apresentou 
diferenças significativas entre o T0 e o T1, e o T3 (p = 0.001 e p < 0.001, respetivamente), entre o 
T3 e o WO (p = 0.037), e o T0 e o WO (p = 0.01), e ainda entre o T1 e o T3, muito próximo da 
significância estatística (p = 0.053). 
 O consumo de calorias totais diminuiu no período de intervenção, de 2323 ± 670 kcal/dia 
(média ± SD) na “baseline” para 2114 ± 494 kcal/dia no T3 (p = 0.019), mas sem que tivessem 
ocorrido diferenças significativas no período de pós-intervenção (p > 0.05). Em relação aos micro- e 
macronutrientes da dieta (g/dia, com exceção do colesterol em mg/dia), não foram encontradas 
diferenças significativas para os lípidos totais, os PUFA, os TFA, o colesterol, os hidratos de carbono 
complexos, as proteínas, e os MUFA (Tabela 6.73), no período de intervenção. A ingestão de EPA 
aumentou cerca de 50 % em T3, comparativamente com os valores na “baseline”, sendo que, o 
rácio EPA/DHA de 2:1 na dieta, mimetiza o obtido pelo consumo de duas latas de sardinha em 
conserva (ratio EPA/DHA de ≈2.5:1). Deste modo, o EPA (g/dia) aumentou de forma significativa 
entre o T0 e o T3 (p < 0.001) e, diminuiu entre o T3 e o WO (p < 0.05) (Tabela 6.73). Mas com o EPA 
a aumentar cerca de 75 % nas RBC em T3, comparativamente com o valor da “baseline”. A ingestão 
de SFA diminuiu cerca de 2 g/dia, de 23.47(12.4) para 21.19(10.92) g/dia (p < 0.05), entre o T0 e o 
T3, acompanhado pelo aumento do rácio PUFA/SFA (p < 0.001) no mesmo período. O consumo de 
álcool mostrou uma variação significativa entre o T0 e o WO (p = 0.031), e a ingestão de hidratos 
de carbono entre o T0 e o T3 (p < 0.01), e que era acompanhada pela alteração significativa na 
ingestão de açucares simples, entre o T0 e o T3 (p < 0.05), e o T0 e o WO (p < 0.05) (Tabela 6.73). A 
ingestão de DHA na dieta aumentou cerca de 25 % entre o T0 e o T3 (p < 0.05).  
 
 
Tabela 6.73. Ingestão de macro- e micronutrientes ao longo do tempo de intervenção (T0 e T3) e 
pós-intervenção (WO) (mediana (IQR)). 
      

            

Ingestão Dietética  BL/T0 T1 T3 WO 

(g/dia)   (n = 57) (n = 57) (n = 57) (n = 9) 

Calorias  2170 (920)a nr 2056,9 (713,2)b 2039,8 (891,5)a,b 

Proteínas  101,59 (34,72) nr 98,61 (33) 98,89 (40,04) a,b 

Hidratos de Carb.  249,39 (104,7)a nr 232,13 (95,84)b 224,99 (123,34) 

Lípidos  82,67 (40,25) nr 80,7 (32,12) 78,55 (36,12) 

PUFA  12,94 (6,73) nr 13,67 (5,66) 14,25 (6,78) 

MUFA  37,67 (20,86) nr 36,23 (15,7) 39,89 (17,33) 

SFA  23,47 (12,4)a nr 21,19 (10,92)b 24,28 (12,89)a,b 

PUFA/SFA  0,55 (0,21)b nr 0,64 (0,19)a 0,56 (0,11)a,b 

Álcool  5,23 (12,02)a nr 4,36 (12)a,b 1,34 (7,5)b 

Colesterol (mg)  285,36(133,52) nr 306,21 (120,26) 280,09 (159,62) 

Açucares  114,08 (58,58)a nr 98,16 (37,14)b 96,67 (57,92)b 

H. C. complexos  75,13 (38,72) nr 71,68 (41,17) 80,51 (24,56) 

TFA  0,98 (0,77) nr 0,88 (0,7) 0,99 (0,77) 

EPA  0,12 (0,14)b nr 0,18 (0,1)a 0,09 (0,07)b 

DHA  0,26 (0,325)b nr 0,33 (0,245)a 0,21 (0,11)b 
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nr: nada a registar            

 
 
 Em uma sub-análise (n = 33) da amostra populacional foram determinadas as diferenças na 
insulinemia, e nos marcadores de sensibilidade insulínica, no período de intervenção. Nesta sub-
amostra a glucose aumentou de forma significativa entre o T0 e o T1 (p < 0.001), e entre o T0 e o 
T3 (p = 0.002), com valores de 93 mg/dL na baseline, e de 99 e 100 mg/dL no T1 e T3, 
respetivamente (Figura 6.39), e de acordo com o padrão observado para toda a amostra 
populacional. A insulinemia mostrou uma tendência negativa entre o T1 e o T3 (p = 0.06), e em 
linha com o HOMA-IR, igualmente entre o T1 e o T3 (p = 0.055), mas com a insulinemia, a glicemia, 
e o HOMA-IR a aumentarem no período entre a “baseline” e o T1. Enquanto que o Quicki, que 
diminui, de forma significativa, entre o T0 e o T1 (p = 0.046), aumentou entre o T1 e o T3, no limiar 
da significância estatística (p = 0.051) (Figura 6.39).  
Por outro lado, em uma análise de sub-grupo, o TNFa mostrou uma diminuição significativa ao 
longo do período de intervenção (p < 0.01), e entre o T0 e o T1 (p < 0.001), e o T0 e o T3 (p ≤ 
0.001), e com a IL-6 a apresentar uma tendência de diminuição entre o T1 e o T3 (p > 0.05), com 
valores entre 1.32(1.32) pg/mL e 1.19(1.15) pg/mL, respetivamente, e após um aumento entre o 
T0 e o T1 (p > 0.05). As oxLDL apresentam uma diminuição significativa ao longo do período de 
intervenção (p < 0.001), e entre a BL/T0 e o T3 (p < 0.001), e o T1 e o T3 (p < 0.001) (Tabela 6.74).  
 
6.11.2. Análise secundária 

Uma primeira análise secundária foi desenvolvida, excluindo os indivíduos que faziam uso 
de suplementos nutricionais, para um total de n = 45 indivíduos, e com o mesmo grupo de 
indivíduos (n = 10) considerados para o período de WO. Não se observaram diferenças 
significativas nos níveis de TAG (p > 0.05), e de glucose (p = 0.10), pelo teste de Fridman´s, ao longo 
do período de intervenção, mas com a glucose a aumentar, de forma significativa, entra a BL/T0 e o 
T1 (p < 0.05). A ApoB diminuiu (p < 0.05), os rácios ApoA1/ApoB (p < 0.05) e LDL-c/ApoB (p < 0.01) 
aumentaram, assim como o EPA (p < 0.001), o O3I (p < 0.05), o rácio EPA/AA (p < 0.001), e a 
estimativa da atividade da ELOVL6 (p < 0.001) nas RBC, ao longo do período de intervenção, e em 
linha com os resultados observados para toda a amostra populacional. 

Uma 2º análise secundária foi desenvolvida, após estratificar os indivíduos em função do 
IMC. Curiosamente, no grupo de indivíduos normoponderais (n = 18, 8/10 M/F, e com a 
percentagem cumulativa de indivíduos sobre terapêutica anti-hipertensiva, anti-dislipidemica, de 
ADOS/insulina, e NSAID a representarem 12.5 %, 12.5 %, 6.3 %, e 6.3 %, com 43 % a reportam a 
prática regular de exercício físico, e ≈19 % a indicarem ser fumadores/ex-fumadores, e com o uso 
de suplementos na ordem dos 6 %), os TAG aumentaram ao longo do período de intervenção 
(teste de Fridman´s), no limiar da significância estatística, (p = 0.049), com valores de mediana na 
BL/T0 de 71 mg/dL, e de 78 mg/dL no T1 e no T3, mas não se observaram diferenças significativas 
entre os diferentes tempos pelo teste de Wilcoxon (post-hoc análise), e com os valores de TAG no 
final do período de pós-intervenção (WO) a regressarem a níveis próximos dos observados na 
BL/T0 (71.5 vs 71 mg/dL). Os níveis de HDL-c permanecem constantes ao longo do período de 
intervenção (p > 0.05). Já os níveis de LDL-c aumentam entre o T1 e o T3 de 111.5 para 121.5 
mg/dL (p = 0.037). O rácio LDL-c/ApoB aumentou para valores entre 1.52 e os 1.77 (p < 0.01) ao 
longo do período de intervenção e, de forma significativa, entre a BL/T0 e o T1 e o T3 (p < 0.05 
para ambas). De igual modo, as IDL mg/dL (MID-LDL) e as grandes LDL (LDL-1) mg/dL aumentam ao 
longo do período de intervenção (p < 0.05 e p < 0.01, respetivamente), e com diferenças 
significativas entre a BL/T0 e o T3 (p = 0.005), e em particular no percentil 75, com aumento de 
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cerca de 22 %, para as LDL-1.  
O EPA, nas RBC, aumentou de forma significativa ao longo do período de intervenção (p < 0.001), 
para valores entre 0.735 % e 1.43 %, expresso pelo aumento do rácio EPA/AA (p < 0.001), com 
diferenças significativas entre a BL/T0 e o T1 e o T3, e entre o T1 e o T3. A ELOVL6 apresentou um 
aumento significativo entre a BL/T0 e o T3 (p = 0.015). Mas não foram encontradas diferenças 
significativas no DHA e no O3I nas RBC, apesar de, neste último caso, observar-se um aumento 
entre a BL/T0 e o T3, próximo da significância estatística (p = 0.051). Contudo, ao contrário da 
população geral, a SCD1(18) mostrou uma tendência de diminuição, próxima da significância 
estatística, ao longo do período de intervenção (p = 0.085), e com diferenças significativas entre a 
BL/T0 e o T3 (p = 0.04).  
Não foram encontradas diferenças significativas, ao longo do período de intervenção, nos níveis de 
ApoA1, no rácio ApoA1/ApoB, no rácio HDL-c/ApoA1, na concentração das oxLDL, das sdLDL 
(mg/dL), nas LDL-2 (mg/dL), no VLDL-c (determinado pelo sistema LipoprintTM), apesar de uma 
diminuição, próxima da significância estatística (p = 0.065) ocorrer ao longo do período de 
intervenção, no Quicki, onde verifica-se diferenças entre o T0 e o T3 (p < 0.01), e o T1 e o T3 (p < 
0.05), no TNFa, mas com uma diminuição no percentil 75th, ao longo do período de intervenção, na 
ordem dos 20 %, nos níveis de leptina, apesar de verificar-se uma diminuição entre a BL/T0 e o T1 
(p = 0.095) e uma redução superior a 40 % no percentil 75th, e ainda na concentração de 
adiponectina (p > 0.05), mas com um aumento de ≈11 % na mediana, e nas LDL1-2, apesar de 
observar-se um aumento, próximo da significância estatística (p = 0.068), entre o T0 e o T3 
(resultados não mostrados).  
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Figura 6.39. Variações nas concentrações de insulina (a) e de glucose (b) (média, mg/dL), e nos “surrogate 
markers” da sensibilidade insulínica, Quicki (c) e HOMA-IR (d), ao longo do período de intervenção e de pós-
intervenção (apenas para a glucose); para a glucose entre o T0 e o T1 (p < 0.001), e entre o T0 e o T3 (p = 
0.002), a insulina diminuí entre o T1 e o T3 (p = 0.06), e o HOMA-IR, igualmente, entre o T1 e o T3 (p = 
0.055), e com o Quicki a diminuir entre o T0 e o T1 (p = 0.046), mas a aumentar entre o T1 e o T3 (p = 

0.051). 
 
 
No grupo de indivíduos com excesso ponderal/obesos, (n = 39, 20+19 M/F, com a percentagem 
cumulativa de indivíduos sobre terapêutica anti-hipertensiva, anti-dislipidemica, ADOS/insulina, e 
NSAID de 70 %, 36 %, 36 %, e 6.3 %, com 22 % a reportar a prática regular de exercício físico, e ≈51 
% a indicarem ser fumadores/ex-fumadores, e com o uso de suplementos na ordem dos 28 %); os 
TAG apesar de diminuírem ao longo do período de intervenção, não obtêm significância estatística 
(p > 0.05) (teste de Fridman´s), com valores de mediana na BL/T0 de 121 mg/dL, e de 102 mg/dL 
no T1 e 113 mg/dL no T3, e sem diferenças significativas entre os diferentes tempos pelo teste de 
Wilcoxon (post-hoc análise), e com os valores de TAG no final do período de pós-intervenção (WO) 
a manterem-se próximos dos valores observados em T3. Os níveis de HDL-c permanecem 
constantes ao longo do período de intervenção (p > 0.05). Já os níveis de LDL-c diminuem ao longo 
do período de intervenção, de 122 mg/dL na BL/T0 para 115 mg/dL no T3, e com valores 125 
mg/dL no final do período de WO, mas de forma não significativa (p > 0.05). A concentração das 
ApoB diminui de 0.085 g/L para 0.79 g/L (p < 0.05), ao longo do período de intervenção, e com 
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diferenças significativas entre a BL/T0 e o T1 (p = 0.001), e com os níveis de ApoB a aumentar, de 
forma significativa (p < 0.05), no período de pós-intervenção (WO). O rácio ApoA1/ApoB aumenta 
(p < 0.05), igualmente ao longo do período de intervenção, e com diferenças significativas entre a 
BL/T0 e o T1 (p < 0.05), e entre o T1 e o T3 (p = 0.082), no limiar da significância estatística, e com 
os valores, no final do período de pós-intervenção, a mostrarem uma aproximação aos valores 
obtidos na BL/T0, e com as diferenças observadas entre o T3 e o WO próximo da significância 
estatística (p = 0.065). 
O rácio LDL-c/ApoB aumentou para valores de 1.43 na BL/T0 para 1.61 no T1 (p < 0.01), mas com 
valores de 1.47 no T3 (p = 0.053, entre T1 e o T3), e com variação, no limiar da significância 
estatística (p = 0.06), ao longo do período de intervenção, mas a diminuir de forma significativa (p 
< 0.05) entre o T3 e o WO. De igual modo, as IDL mg/dL (MID-LDL) aumentam ao longo do período 
de intervenção (p < 0.05), e à semelhança das grandes LDL (LDL-1) mg/dL (p < 0.01), com 
diferenças significativas entre a BL/T0 e o T3 (p = 0.005), e em particular no percentil 75th, com 
aumentos próximos dos 22 %. Contudo, ao contrário do observado para os indivíduos 
normoponderais, as oxLDL diminuem, de forma significativa (p < 0.001), ao longo do período de 
intervenção, e com diferenças significativas entre a BL/T0 e o T3 e o T1 e o T3 (p < 0.001, para 
ambos), e com os níveis de TNFa a diminuírem, igualmente, no grupo de indivíduos com excesso 
ponderal/obesos (p < 0.01), ao longo do período de intervenção, com diferenças estatisticamente 
significativas entre a BL/T0 e o T1 e o T3 (p < 0.05). 
Não se observaram diferenças significativas nos níveis de ApoA1, no rácio HDL-c/ApoA1, e no 
Quicki, apesar de verificar-se uma tendência para diminuir ao longo do período de intervenção (p = 
0.097), e em particular no período entre o T1 e o T3 (p = 0.083), nos níveis de DHA nas RBC (p = 
0.081), mas com alterações significativas entre ao BL/T0 e o T3 (p < 0.05); no VLDL-c (estimado 
pelo método de friedwald), apesar de ocorrer uma tendência para aumentar no período de pós-
intervenção (p = 0.094); na estimativa da atividade da SCD18; na concentração das LDL-1-2 
(mg/dL), nas sdLDL (mg/dL), e com o VLDL-c (determinado pelo sistema LipoprintTM) (mg/dL) a 
diminuir, ao longo do período de intervenção, mas de forma não significativa (p > 0.05).  
O EPA, nas RBC, aumenta de forma significativa (p < 0.001), ao longo do período de intervenção, e 
entre a BL/T0 e o T1 (p < 0.001) e a BL/T0 e o T3, e entre o T1 e o T3, mas de forma não 
significativa (p = 0.128), e com uma diminuição (p < 0.05) entre o T3 e o final do período de pós-
intervenção, e como observado para os indivíduos normoponderais. De igual modo, o O3I aumenta 
de forma significativa (p < 0.01) ao longo do período de intervenção, e entre BL/T0 e o T1 (p < 0.01) 
e a BL/T0 e o T3 (p < 0.001); e com a ELOVL6 a aumentar (p < 0.001) ao longo do período de 
intervenção, e de forma significativa entre a BL/T0 e o T1 e o T3. O rácio EPA/AA aumenta 
igualmente (p < 0.001), ao longo do período de intervenção, e com diferenças significativas entre a 
BL/T0 e o T1 e o T3 (p < 0.001, para ambos).  
 
Discussão: 
No presente estudo, em relação aos “end-points” primários (os TAG, e/ou o colesterol das HDL e 
LDL) o consumo de duas latas de sardinha em conserva por semana, incluída na dieta habitual, 
contendo cerca de 440 mg/dia de EPA+DHA, e um rácio n-3/n-6 de ≈1, não mostrou efeitos 
estatisticamente significativos sobre estes parâmetros bioquímicos, ao longo do período de 
intervenção, quando se considera toda a amostra populacional. O aumento, não significativo, do 
LDL-c (Δmediana = 7 mg/dL) ao longo do período de intervenção, e que era acompanhado por uma 
diminuição no período de pós-intervenção (WO), é usualmente descrito como um efeito da 
suplementação com DHA, em que ocorrem aumentos significativos, na ordem dos 10 % para doses 
elevadas destes AG, em conjunto com o EPA ou em monoterapia (ver Capítulo 3). Contudo, este 
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aumento é normalmente acompanhado pelo incremento das grandes LDL, e como observado na 
Secção 6.2.4.1. em que o DHA, mas não o EPA, ou o rácio entre estes AG, associava-se de forma 
positiva com o rácio LDL/ApoB, no grupo de indivíduos com excesso ponderal/obesos. Os TAG 
diminuem cerca de 6 % nos percentis 25th e 75th, mas sem impacto nos valores de HDL-c e, com os 
níveis de TAG a aumentar, de forma significativa, no WO comparativamente com o T3 (p < 0.05). 
Curiosamente, como referido por Harris et al., no ensaio GISSI-Prevenzione (ver Capítulo 3), a 
utilização de 850 mg/dia de EPA+DHA, apesar de não ter efeito sobre o colesterol total e das LDL e 
HDL, reduz os TAG em cerca de 6 %, o que estava associado com a diminuição substancial na 
incidência de eventos CHD (WS Harris et al., 2004). 
Em relação aos “end-points” secundários, enquanto que o rácio HDL-c/ApoA1, um “proxy” do 
tamanho e composição das partículas de HDL, parece seguir o padrão observado para os níveis de 
HDL-c (em ambos os períodos de intervenção e pós-intervenção), o rácio LDL-c/ApoB, um “proxy” 
do tamanho e composição das partículas de LDL, mostrou um aumento significativo, mesmo a 
doses baixas de EPA/DHA (≈440 mg/dia). Contudo, este efeito, parece ser menos dependente das 
variações nos níveis de LDL-c, e mais do efeito provável dos HUFA n-3 sobre a expressão e o 
metabolismo hepático, e a secreção das ApoB, e.g., na forma de VLDL, e de acordo com estudos 
anteriores, “in vitro” e “in vivo”, e em particular para o DHA (JM Caviglia et al., 2011). Estes autores 
referem que o DHA é um potente inibidor da secreção hepática das ApoB100, pelo aumento da 
autofagia, em um processo que reduz a secreção das VLDL sem causar hepato-esteatose (ver 
também Secção 6.2.4.2.). Em um estudo controlado e randomizado, em indivíduos dislipidémicos, 
e com obesidade abdominal, a suplementação com 4 g/dia de EPA+DHA (45 e 39 %, 
respetivamente) diminuiu a produção de ApoB-VLDL, sem alterar o catabolismo das ApoB (DC 
Chan et al., 2003).  

O consumo de pescado parece estar, igualmente, associado a um perfil lipo(apo)proteico 
benéfico, e como referido no Capítulo 3, com os HUFA n-3 a favorecerem, regra geral, alterações 
no perfil e na concentração das partículas de LDL e HDL e, com a ingestão de pequenas doses 
associadas ao aumento das grandes LDL/HDL mesmo sem que se verifiquem modificações 
significativas nos níveis de HDL-c e de LDL-c. No presente trabalho, apesar de não se observarem 
alterações significativas (p > 0.05) no rácio HDL-c/ApoA1, em nenhum dos períodos, o rácio LDL-
c/ApoB aumentou de forma significativa (p < 0.05), no período de intervenção, enquanto que se 
observou uma diminuição significativa (p < 0.05) no período de pós-intervenção (WO). 
Adicionalmente, uma tendência para um aumento ao longo do período de intervenção, próximo da 
significância estatística (p = 0.072) foi observado para as 1-LDL (mg/dL), as maiores partículas de 
LDL, e que se associavam, de forma significativa (rs = 0.412, p = 0.006), com o rácio LDL-c/ApoB 
(Tabela 6.71). Como observado por Mori et al., a suplementação com doses elevadas (4 g/dia) de 
DHA aumentou o tamanho das partículas de LDL em cerca de 0.25 ± 0.08 nm, e com um aumento 
de 8 % nos níveis de LDL-c por ação deste AG (TA Mori et al., 2000). Estes autores reportam, em 
um ensaio clínico RC, em 59 indivíduos do género masculino com excesso ponderal, não 
fumadores, e moderadamente hiperlipidémicos, que a suplementação com 4 g/dia de EPA+DHA 
não mostrou efeitos significativos no colesterol total, e das LDL e HDL, mas com o colesterol das 
HDL3 a diminuir de forma significativa por efeito do EPA, enquanto que o DHA contribuía para o 
aumento do colesterol das HDL2, comparativamente com o grupo controlo (TA Mori et al., 2000). 
Curiosamente, o rácio LDL-c/ApoB, que se relacionava com os níveis de TAG em circulação, e o 
tamanho das partículas de LDL, encontrava-se significativamente diminuído em indivíduos com 
níveis de TAG ≥ 150 mg/dL (Shigemasa et al., 2011) (ver Tabelas 6.4 e 6.5). 

Contudo, apesar de não ocorrerem alterações significativas nos níveis de HDL-c e no rácio 
HDL-c/ApoA1, estudos em modelos animais, alimentados com óleos de peixe, reportam o aumento 



Estratégia de combate à obesidade e comorbilidades cardiometabólicas   Paulo Bispo  

 

321 

 

do transporte reverso de colesterol (RCT), e.g., pelo aumento da excreção hepática dos esteróis 
neutros, em simultâneo com o aumento da expressão dos Abcg5 e Abcg8 (T Nishimoto et al., 
2009) e, em animais CETP, em que a suplementação com uma HFD+PUFA n-3, durante 20 semanas, 
resultou no aumento da expressão dos genes da Abcg5, Abca1, e Sr-b1, e Abcg1 e Cyp7A1, 
comparativamente com o grupo controlo, e o grupo alimentado com HFD, respetivamente (FK 
Chadli et al., 2013). Estes autores reportam ainda que os animais suplementados com a HFD+PUFA 
n-3 apresentam diminuição nos níveis de TAG e colesterol no plasma, relacionados com a 
diminuição dos TAG nas VLDL e com o colesterol nas HDL, e com uma elevada atividade da LCAT, 
comparativamente com o grupo HFD, e com o peso corporal a diminuir, de forma significativa, ao 
longo do período de intervenção.  

Contudo, os resultados da presente análise foram obtidos sem que ocorressem alterações 
significativas (p > 0.05) nos marcadores de adiposidade, incluindo o IMC e o perímetro de cintura, 
ao longo dos períodos de intervenção e de pós-intervenção, e de acordo com os resultados 
obtidos, em relação ao peso corporal, com as LS e HS em ratos Wistar (ver Capítulo 5) (Pedro 
Rodrigues et al., 2014), ou ainda em animais suplementados com diferentes rácios PUFA n-
6/EPA+DHA na dieta (S Wanga et al., 2014). Em indivíduos com Met Sind, a suplementação com 
óleo de peixe, durante 6 meses, diminuiu os níveis séricos de LDL-c e de TAG, mas com redução 
simultânea do peso corporal (para artigo de revisão ver H Poudyal et al., 2011).   

Os HUFA n-3, e em particular o EPA, aumentam a β-oxidação, e diminuem o substrato 
disponível para a síntese de neo TAG “in vivo”. O EPA e o DHA, podem diminuir significativamente a 
produção de VLDL, envolvendo vários mecanismos (ver Figuras 2.6 e 6.40), e as lipoproteínas ricas 
em TAG contendo AG n-3, são mais rapidamente metabolizadas pelas lipases (ver Capítulo 3). Por 
um lado, o aumento observado nas MID-LDL (intermédias), de 27.2(6.0) % para 29.0(7.8) % (p < 
0.05), ao longo do período de intervenção e, por outro lado, a ligeira descida do VLDL-c, de 
20(15.5) para 19.6(14.3) (p > 0.05), durante o período de intervenção, mas com um aumento 
significativo observado no período de pós-intervenção (p < 0.05), parece suportar, pelo menos em 
parte, o efeito dos HUFA n-3 sobre a atividade da LPL, e como observado, e.g., em estudos em 
animais, e associado aos efeitos anti-inflamatórios destes AG, e contribuindo para a diminuição da 
acumulação de TAG nos macrófagos, comparativamente com o grupo controlo (Y Jinno et al., 
2011). Estes autores reportam ainda que as partículas de EPA-VLDL apresentavam um menor 
tamanho, com níveis significativamente mais baixos de TAG, colesterol total, e de PL, e com o rácio 
ApoCII/ApoCIII diminuído, em relação ao grupo controlo. Adicionalmente, os produtos gerados da 
lipólise das VLDL, principalmente os SFA (ver Capítulo 3), induzem a formação de gotículas lipídicas 
em culturas de monócitos THP-1, e contribuir para o aumento da inflamação celular (LJ den 
Hartigh et al., 2010).  
Em indivíduos com t2DM, sobre inibidores da HMG-CoA redutase, 4 g/dia de EPA+DHA, diminuíam 
os níveis de TAG, das VLDL, e o rácio TAG/HDL-c e, em indivíduos com dislipidemia, 3 g/dia de 
EPA+DHA, aumentavam os níveis de HDL-c e reduziam a concentração de TAG, após 3 e 6 meses, 
respetivamente (H Poudyal et al., 2011), o que parece suportar o efeito significativo, de doses 
elevadas de EPA/DHA, sobre os níveis de TAG em circulação (ver Capítulo 3).  
A biossíntese de eicosanóides/oxilipinas é igualmente um mecanismo central na 
regulação/resolução do processo (pro-)inflamatório. Os HUFA n-3 são utilizados como substrato 
para a síntese de PG, TX e LT, responsáveis pelo aumento da permeabilidade vascular, 
vasodilatação, e a alteração no balanço entre mediadores pro- e anti-inflamatórios, em favor 
destes últimos (Figura 6.40). Como observado na Tabela 6.74 o TNFa mostrou uma diminuição 
significativa (p < 0.01) ao longo do período de intervenção, em particular entre o T0, e o T1 e o T3, 
e com a IL-6 a apresentar uma tendência de diminuição entre o T1 e o T3, após um aumento, não 
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significativo, entre o T0 e o T1. A diminuição significativa nos níveis sistémicos de TNFa, observada 
na presente análise, pelo efeito da suplementação, é um mecanismo possível, e que pode ajudar a 
explicar, a redução observada na concentração das ApoB em circulação, como observado em 
estudos em animais, e relacionada com o impedimento das vias de transdução de sinal da insulina 
por esta citocina, com diminuição da fosforilação do IR(Tyr), o IRS-1(Tyr), da Akt (Ser473), e das 
MAPK, mas com aumento, e.g., na fosforilação do IRS-1(Ser307) no fígado, e associada com a IR, 
um efeito mediado pelo TNFR2 (B Qin et al., 2008). Curiosamente, estes autores reportam, em 
estudos “in vitro”, que o TNFa diminui os níveis de mRNA e da massa do SREBP1c, mas com 
aumento dos níveis de MTTP (“microsomal triglyceride transfer protein” (ver Secção 6.2.3.3.). 
Como referido, a IL-6 pode apresentar efeitos pro- e anti-inflamatórios, anti-obesogénicos, sobre a 
sensibilidade insulínica (ver Capítulos 2 e 3), e no metabolismo das HDL, e.g., em ligação com a 
lipase endotelial (ver Secção 6.2.3.2.). Todos estes processos bioquímicos podem ser, igualmente, 
regulados, pelos PUFA n-3 e n-6, e o seu rácio, o que faz supor que, pelo menos em parte, a ação 
destes AG sobre os níveis locais/sistémicos de IL-6 pode contribuir para explicar alguns dos seus 
efeitos “in vivo”. Por exemplo, em uma sub-amostra incluindo mais de 1000 indivíduos, do estudo 
InChianti, a IL-6, em conjunto com outros conhecidos preditores das CVD, como os TAG, a 
insulinemia em jejum, e a idade, associavam-se de forma inversa com os níveis de HDL-c, e 
independentemente do IMC, do perímetro abdominal, dos hábitos tabágicos, da atividade física, 
do consumo de álcool, da CRP, do TNFa, da IL-18, da presença de hipertensão, diabetes, ou do uso 
de ADOS (G Zuliani et al., 2007). Por outro lado, a ação local vs. sistémica da IL-6 e do TNFa, pode 
ajudar a entender as diferenças observadas no efeito do consumo de HUFA n-3 sobre estas 
citocinas. Por análise de regressão, com ajuste múltiplo, os níveis de AG n-3 no plasma 
encontravam-se inversamente associados com o TNFa, a IL-6, e a CRP, em um sub-grupo do estudo 
ATTICA, incluindo indivíduos aparentemente saudáveis de ambos os géneros (N Kalogeropoulos et 
al., 2010). Curiosamente, estes autores referem, igualmente, uma associação inversa entre os AG 
n-6 e os MUFA, no plasma, e a CRP e a IL-6. Mas com a suplementação de pequenas doses de PUFA 
n-3 (≈1.1 g/dia) a não mostrarem efeitos significativos sobre os biomarcadores de inflamação, 
apesar de promoverem o aumento da adiponectina (p < 0.05), em um ensaio clínico controlado, 
duplamente cego, em indivíduos com excesso ponderal (A Gammelmarka et al., 2012).  
Em macrófagos RAW 264.7, estimulados por LPS (“lipopolysacchride”), o DHA diminuiu a produção 
de PGE2 e a atividade do NF-κB; e com a PGE2 a mostrar um papel dual sobre a regulação da 
expressão do TNFa e, pelo menos em parte, de forma dependente da dose, mas sem efeitos sobre 
a IL-6 (KL Honda et al., 2015). O que levou estes autores a concluir que o efeito diferencial do DHA 
sobre o TNFa e a IL-6 ocorre, em parte, pela inibição do NF-κB.  
O aumento da expressão dos recetores iGPR120 nos macrófagos, e a estimulação pelos seus 
ligandos, estava associada à polarização M2, por via da ligação com os AG n-3 (para artigo de 
revisão ver AR Johnson et al., 2012), e com a suplementação com DHA associada ao fenótipo M2 
(ArgI+) e à diminuição dos macrófagos Mac3+, na placa aterosclerótica (C Gladine et al., 2014), e 
com estes autores a reportarem a sob-regulação de vários genes associados com as funções 
inflamatórias nos macrófagos (e.g., CCL5 e CCR7), de adesão celular (e.g., ICAM), e do MHC, e 
envolvendo a regulação de 3 fatores chave relacionados com a polarização dos macrófagos, o 
PPARg, o INFg, e o NF-κB; sendo que a Rv D1, um produto da oxidação enzimática do DHA (ver 
Capítulo 3) (Figura 6.40), a estar envolvida na resolução da inflamação no AT, ao favorecer a 
polarização até macrófagos de tipo M2 (Titos et al. 2011, citados por C Gladine et al., 2014). 
Em macrófagos tratados com PUFA n-3, estes inibiam a indução da via de sinalização do NF-κB 
induzida pelos LPS (B Xue et al., 2012), e com o DHA a aumentar a expressão, a fosforilação, e a 
atividade da isoforma AMPK1a, o que favorecia a sobre-expressão da SIRT1, e com estes autores a 
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concluírem que a via do AMPK/SIRT1 pode ter um papel importante nos efeitos anti-inflamatórios 
dos PUFA n-3.  
Em resumo, os HUFA n-3 podem 1) reduzir a polarização Th1 e favorecer um balanço Th1/Th2 mais 
favorável; 2) diminuir a produção de outras citocinas pro-inflamatórias como o TNFa, ou ainda a IL-
1, IL-2, e o IFNg; 3) criar um perfil de eicosanóides/oxilipinas mais favorável; e 4) o EPA e o DHA, 
e/ou os seus compostos derivados, podem inibir os fatores de transcrição que estão envolvidos na 
cascata de inflamação (ver Capítulos 2 e 3), o que pode ajudar a explicar, pelo menos em parte, a 
diminuição significativa das oxLDL ao longo do período de intervenção (Tabela 6.74). Por um lado, 
o efeito antioxidante (AH) dos HUFA n-3 (ver Secção 6.2.4.2.), e em particular do EPA, e o efeito 
deste na inibição dos domínios cristalinos de colesterol nas biomembranas, pode contribuir, 
igualmente, para a diminuição observada nas LDL oxidadas. A diminuição das oxLDL (54.0 U/L na 
“baseline”) em cerca de 13 % foi previamente observada utilizando 4 g/dia de EPA, na forma de 
ésteres etílicos (EPA-EE) (HE Bays et al., 2013), em linha com os cerca de 13.4 % observada no 
presente estudo, e de ≈14 % para o TNFa (Tabela 6.74). Contudo, estes autores reportam que não 
se observaram alterações significativas nos níveis de IL-6 e das oxLDL para doses de 4g /dia e de 2 
g/dia de EPA-EE, respetivamente.  
Por outro lado, o consumo de HUFA n-3 pode substituir os PUFA n-6 nos PL das biomembranas, das 
células e tecidos, em um processo dependente da dose e do tempo (ver Capítulo 3). Como 
indicado na Tabela 6.72 o LA diminuiu nas membranas das RBC, ao longo do período de 
intervenção, apresentando diferenças significativas entre os valores da “baseline” e o T3. 
Curiosamente o LA, diminui, igualmente, de forma significativa, ao longo do período de pós-
intervenção, o que poderá justificar-se pelo perfil em AG das latas de sardinha em conserva, onde 
o LA é o principal PUFA n-6, e com um rácio n-3/n-6 ≈1:1. Ao invés o AA aumenta nas membranas 
das RBC no período de pós-intervenção. O aumento significativo do EPA, reflete-se no aumento 
significativo do O3I, e no aumento do rácio EPA/AA nas RBC, e com o DHA a aumentar, de forma 
significativa, entre o T0 e o T3. (Tabela 6.72), e com o EPA e o rácio EPA/AA, a aproximarem-se dos 
valores da “baseline”, no período de pós-intervenção. Em indivíduos com excesso ponderal/obesos 
e t2DM, a suplementação com EPA (1.8 g/dia) durante 3 meses, não alterou, de forma significativa, 
o IMC, o HDL-c, e os níveis de glucose e insulina em jejum, comparativamente com o grupo 
controlo; mas com a concentração de EPA e o rácio EPA/AA no soro a aumentarem 
significativamente, comparativamente com os valores na “beseline” e com o grupo controlo (N 
Satoh et al., 2007). Em cerca de 280 indivíduos Japoneses consecutivos, de entre os PUFA, e alguns 
dos seus rácios no soro, apenas o rácio EPA/AA associava-se, de forma significativa, com uma baixa 
incidência de eventos cardíacos major (T Domei et al., 2012). Por outro lado, a suplementação com 
AA pode aumentar a expressão da MMP-9, de forma dependente da dose, em um processo que 
parece ser mediado pela via do PI3K (T Solakivi et al., 2009).  

O O3I nas membranas das RBC (O3I-RBC) aumentou cerca de 1 % ao longo do período de 
intervenção, de 5.2(2.18) na “baseline” para 6.18(2.17) no T3 (Tabela 6.72). Como referido por 
Harris et al., o O3I-RBC, um bom marcador igualmente do conteúdo em EPA+DHA no coração, para 
valores ≥ 6 % representa um fator de proteção cardiovascular (WS Harris et al., 2004). A 
suplementação com EPA aumentou os níveis deste AG, e o rácio EPA/AA, no soro de indivíduos 
obesos dislipidémicos, o que era acompanhado pelo aumento dos níveis, e da expressão pelos 
monócitos, da IL-10, por mecanismos associados ao PPARg, e da diminuição da rigidez arterial 
(determinada por PWV), o que pode contribuir para explicar os efeitos anti-aterogénicos do EPA (N 
Satoh-Asahara et al., 2012). Estes autores reportam que o rácio EPA/AA correlacionava-se, de 
forma significativa, com a expressão da IL-10 pelos monócitos, a qual, em conjunto com os níveis 
de adiponectina no soro, eram preditores independentes da diminuição da PWV pelo EPA. 
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Tabela 6.74. Alterações nos biomarcadores de inflamação e de “stress” oxidativo ao longo do 
período de intervenção (mediana (IQR)). 

     

          

Dados bioquímicos BL/T0 T1 T3 p 

oxLDL (mU/L) 56,89 (29,9)a 58,54(28,75)a 49,28 (17,96)b < 0,001 

TNFa (pg/mL) 4,92 (6,35)a 3,96 (2,92)b 4,23 (2,76)b    0,008 

IL-6 (pg/mL) 1,16 (1,8) 1,32 (1,32) 1,19 (1,15)    0,313 

     
oxLDL (n = 36, 56/36/37); TNFa (n = 46, 47/46/46); IL-6 (n = 46, 47/46/46); teste de “Fridman´s by ranks” para n ≥ 3 e, pós-análise pelo 
teste de Wilcoxon n = 2.  

 
 
Ao analisar o efeito de diferentes rácios de AG n-6/n-3 (de 1:1 até 20:1) na dieta de animais sobre 
uma HFD, durante 20 semanas, Enos et al., observaram que o rácio 1:1 resultava na diminuição da 
expressão de quimiocinas e na infiltração dos macrófagos no AT, o que estava associado com o 
aumento dos rácios EPA/AA e DHA/AA nos PL do AT (RT Enos et al., 2014). 

De entre as enzimas chave envolvidas no metabolismo energético e dos AG, a estimativa da 
atividade da SCD1(SCD18), mantem-se inalterada no período de intervenção, enquanto que a 
estimativa da atividade da ELOVL6 aumenta de forma significativa ao longo do período de 
intervenção, e no período de pós intervenção (Tabela 6.72). Ao invés, o consumo de 150 g de peixe 
magro e/ou de peixe gordo durante 15 dias diminuiu, de forma significativa, o rácio C18:1 n-
9/C18:0 nos PL no sangue, e com a diminuição simultaneamente dos níveis de TAG (VH Telle-
Hansen et al., 2012). Contudo, estes autores referem que a redução observada na estimativa da 
atividade da SCD1(SCD18) parece estar associada ao efeito inibitório sobre a atividade da SCD1, 
uma vez que os níveis de mRNA da SCD, e da FAS, permaneceram inalterados em PBMC (ver 
Secção 6.2.2.4.). Em modelos animais LDLR-/-, sobre uma dieta aterogénica, a suplementação com 
diferentes rácios PUFA n-6/EPA+DHA, apesar de não alterar de forma significativa o peso corporal, 
baixos rácios PUFA n-6/EPA+DHA estavam associados com a diminuição da acumulação de 
colesterol hepático, e em particular para o rácio 1:1 (S Wanga et al., 2014). Curiosamente, estas 
alterações eram acompanhadas pela diminuição significativa da expressão da CD36, do ABCA1, do 
SR-B1, da HMG-CoA redutase, ou da SCD1 no AT, e da SCD1 e do citocromo P450 7A1 no fígado.  
 A substituição do AA nas biomembranas, e o aumento dos HUFA n-3, pode resultar na 
diminuição da resposta inflamatória, e no aumento, e.g., das resolvinas da série E, com acção anti-
inflamatória (ver Capítulo 3), e com diminuição das moléculas de adesão, tais como a ICAM-1 e a 
VCAM-1 (P Zhang et al., 2005; PC Calder 2006 e K. C. Switzer et al., 2004).  
O efeito de imuno-modulação, atribuido aos HUFA n-3, está igualmente relacionado com a 
capacidades em alterar as propriedades fisíco-químicas, e os rafts lipídicos, das biomembranas (SR 
Shaikh e M Edidin, 2006). 
 Apesar de, em relação ao consumo de pescado, obtido pelo FFQ, não se observarem 
diferenças significativas (teste de “Fridman´s by ranks”) no consumo de peixe gordo, peixe magro, 
e bacalhau (p > 0.05) entre o sub-grupo de participantes (n = 9), ao longo dos 3 meses de 
intervenção e de pós-intervenção (Tabela 6.69), considerando o período de intervenção (n = 57), a 
quantidade de peixe gordo ingerido diminui de 14.3(36.2, mediana IQR) g/dia, no T0, para 6.7(7.6) 
g/dia no final do período de intervenção (T3), enquanto que o consumo de bacalhau aumenta de 
8.6(9.1) g/dia para 17.1(13.4) g/dia, em igual período. Este “rearranjo” no padrão de consumo de 
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peixe e produtos derivados, com diferentes quantidades de HUFA n-3, e eventualmente com 
diferente biodisponibilidade/biodistribuição “in vivo”, pode ajudar a explicar, pelo menos em 
parte, a menor, e mais lenta, incorporação do DHA nas RBC, comparativamente com o EPA, o que é 
reforçado pelo rácio EPA/DHA de ≈2.5:1 nas sardinhas em conserva. Por exemplo, o consumo de 
150 g de peixe magro (bacalhau) ou peixe gordo (salmão) durante 15 dias aumentou de forma 
diferenciada os níveis de EPA/DHA nos PL do plasma, com o DHA a aumentar no grupo que 
consumia bacalhau, enquanto que o EPA e o DHA aumentavam no grupo que consumiu salmão 
(VH Telle-Hansen et al., 2012). Adicionalmente, dois voluntários (>20 %), incluidos no período de 
pós-intervenção (WO), reportam a diminuição no consumo de carne, e o aumento no consumo de 
peixe (ver Secção 6.1.3.), o que pode ajudar a explicar o aumento dos níveis de DHA (%) nas RBC 
neste período. Apesar dos valores de DHA (g/dia), obtidos pelo FFQ, não apresentarem diferenças 
significativas entre a BL/T0 e o WO (Tabela 6.73). Por outro lado, as diferenças observadas na 
ingestão de alimentos, entre os vários tempos pode estar associada à sazonalidade, e uma vez que 
todos os participantes incluídos no período de WO (≈3.5 meses) terminaram entre os meses de 
Abril/Maio, o que coloca o T3 sensivelmente entre Dezembro/Janeiro, e o mesmo aplica-se ao 
consumo de álcool. Em adição, como observado na Secção 6.2.2.2. a estimativa da atividade da 
ELOVL6, que aumenta no período de pós-intervenção, era um preditor independente, 
encontrando-se positivamente associado com os níveis de DHA, nas membranas das RBC, o que 
coloca a questão central acerca do efeito da dieta vs. metabolismo, na incorporação dos AG, e.g., 
nas RBC.  
 Os valores obtidos para os marcadores de sensibilidade insulínica, o HOMA-IR e o Quicki, 
parecem mostrar um aumento transitório da insulino-resistência, estimada pelo HOMA1-IR, no 
período entre o T0 e o T1, e correspondente ao aumento da glicemia e da insulinemia, em igual 
período (ver Tabela 6.70 e Figura 6.39). De facto, os HUFA n-3, e em particular o EPA, podem 
aumentar de forma transitória a glicemia, pelo aumento dos substratos neoglucogénicos e/ou da 
β-oxidação (I Puhakainen et al., 1995 e P Flachs et al., 2014), e como observado em um ensaio 
clínico randomizado e controlado, com o EPA e o DHA a aumentarem os níveis de insulina em 
jejum, e com o EPA a mostrar uma tendência para aumentar a glicemia, com a suplementação de 
doses na ordem dos 4 g/dia (TA Mori et al., 2000). Ao invés, em 47 indivíduos do género masculino 
com excesso ponderal, com média de idades de ≈47 ± 5 anos, o aumento do O3I estava associado 
com a melhoria da sensibilidade insulínica, e com a diminuição dos níveis de insulinemia, de CRP, e 
dos AGL em circulação, comparativamente com o grupo de indivíduos com baixos níveis de O3I (BB 
Albert et al., 2014). Por outro lado, os SNP (“single nucleotide polymorphisms”) relacionados com 
o SREBP1, estavam associados com diferenças nos níveis de insulina no plasma, e com a 
sensibilidade insulínica (determinado pelo QUICKI), em resposta à suplementação com óleo de 
peixe (1.9-2.2 g EPA; 1.1 g DHA/dia), e independentemente da idade, do sexo, e do IMC (A 
Bouchard-Mercier et al., 2014). A importância dos fatores genéticos, nos efeitos do rácio PUFA n-
6/n-3 sobre, e.g., a glicemia e os níveis de adiponectina, levou outros autores a associà-los com a 
inconsistência dos resultados observados nos ensaios clínicos RT e nos estudos de intervenção 
sobre os marcadores de sensibilidade insulinica (J-S Zheng et al., 2014). 
 Quando se compara o efeito da suplementação, e.g., nas variações do perfil das 
adipocitocinas analisadas, em função do IMC, o TNFa diminui de forma significativa apenas no 
grupo de indivíduos com excesso ponderal/obesos ao longo do período de intervenção (p < 0.01), 
enquanto que no grupo normoponderal ocorre uma diminuição não significativa (p > 0.05), na 
ordem dos 20 %, nos indivíduos com níveis mais elevados de TNFa na BL/T0 (percentil 75th). Em 
adição, os indivíduos com excesso ponderal/obesos apresentam diminuição significativa nos níveis 
de oxLDL (p < 0.001) ao longo do período de intervenção. Contudo, apesar de nenhum dos grupos 
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mostrar alterações significativas (p > 0.05) nos níveis de leptina e de adiponectina (total e de 
HMW), ao longo do período de intervenção, o grupo de indivíduos normoponderais apresenta uma 
diminuição nos níveis de leptina superior a 40 % no percentil 75th, e um aumento na concentração 
de adiponectina total de ≈11 % no valor da mediana.  
A suplementação com doses elevadas de HUFA n-3 (1.8 g EPA e 1.5 g DHA), em indivíduos t2DM 
hipertensos, durante 8 semanas, diminuiu de forma significativa os níveis de 8-isoprostano e de 
superóxido pelas plaquetas, e a concentração de NADPH oxidase (DM Mcdonald et al., 2013).  
Por exemplo, animais obesos (deficientes no recetor da leptina) suplementados com EPA+DHA, 
durante 3 semanas, apresentavam um baixo rácio PUFA n-6/n-3 nos PL, comparativamente com os 
animais normoponderais, o que estava associado com a diminuição da estimulação Th1 (redução 
da produção de IFNg e de IL-1b), da resposta Th2 (IL4), mas sem alteração nos níveis de IL-2, e com 
efeitos diretamente proporcionais à dose de HUFA n-3 sobre a diminuição da concentração de IL-
1b e no aumento da IL-10 (MG Ruth et al., 2009). Curiosamente, estes autores reportam que a 
diminuição da IL-1b estava associada à redução das células MHCII+, e ao aumento da incorporação 
do DHA nos rafts lipídicos (ver Capítulos 2 e 3), e tendo concluído que nos modelos animais 
(deficientes no recetor da leptina), a ingestão de óleos de peixe diminuía a resposta inflamatória, 
sem alterar os níveis de IL-2, o que pode ocorrer de forma independente das vias de sinalização da 
leptina, o que parece suportar, pelo menos em parte, os resultados obtidos no presente estudo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.40. (P Bispo et al., 2012): as alterações metabólicas ocorridas na obesidade, no Met Sind, ou na 
diabetes, são caracterizadas pelo aumento na produção, e alterações, no metabolismo dos TAG, o que pode 
contribuir para o aumento das VLDL e das QM. Em conjunto, este cenário metabólico contribui para 
diminuir/retardar o metabolismo das LDL, pela competição com os seus recetores (LDLR) pelas lipoproteínas 
ricas em TAG, o que aumenta o tempo das LDL em circulação, favorecendo a formação das sdLDL. Este 
fenótipo metabólico pode estar igualmente associado ao aumento da oxidação lipídica, das reações de 
Maillard e da glicoxidação “in vivo”. Estes efeitos aumentam as reações mediadas por radicais livres, a 
produção de ROS, e a acumulação de aldeídos e compostos dicarbonilo muito reativos. O que, em conjunto, 
pode aumentar a suscetibilidade das partículas de LDL às modificações oxidativas, com a formação das LDL 
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oxidadas (oxLDL), um importante biomarcador de risco cardiometabólico. As oxLDL podem favorecer a 
expressão das moléculas de adesão, aumentar a ativação dos macrófagos, e a libertação de mediadores pro-
inflamatórios, como o TNFa. Os HUFA n-3 podem contribuir para um perfil lipo(apo)proteíco mais favorável 
e, por outro lado, promover um correto balanço, local e/ou sistémico, entre os mediadores inflamatórios (T 
Yasuda et al., 2010; NN Younis et al., 2013; C Calzada et al., 2010; AA Sethi et al., 2010; C Meisinger et al., 
2005 e A Jaudszus et al., 2012). IR: Insulin Resistance; MR: Maillard Reactions; AGE: Advanced Glycation End 
Products; RAGE: AGE Receptor; ROS: Reactive Oxygen Species; LysoPL: Lysophospholipids; EL: Endothelial 
Lipase; COX: Cycloxygenases; LOX: Lipoxygenases; CYP: Cytochrome P450 (Hydroxylases and Epoxygenases). 

 
Conclusões: 
Nesta amostra populacional, a suplementação com 440 mg/dia de EPA+DHA, e ≈500 mg/dia de 
HUFA n-3, na forma de sardinhas em conserva, duas vezes por semana, aumentou as grandes 
partículas de LDL, mais dinâmicas, e menos aterogénicas, e diminuiu as oxLDL, um importante 
preditor de risco CVD. Para além da associação inversa entre o tamanho das partículas de LDL e os 
níveis de oxLDL, a modulação imuno-inflamatória, com diminuição significativa do TNFa, ao longo 
do período de intervenção, parece ser igualmente um importante mecanismo envolvido, no efeito 
da suplementação com HUFA n-3 e, em particular, no grupo de indivíduos com excesso 
ponderal/obesidade.  
 
 

6.2.5.2. Efeito da suplementação da dieta à base de peixe gordo sobre o RPP 
(mmHgxbpm) basal e sua associação com os fatores de risco cardiometabólicos na 
“baseline” 

 Como indicado na Secção anterior a suplementação da dieta à base de peixe, durante 3 
meses, aumentou, as grandes partículas de LDL, expresso pelo aumento do rácio LDL-c/ApoB, 
menos aterogénicas e mais dinâmicas, complementado com alterações significativas, ao longo do 
período de intervenção, nas ApoB e no rácio ApoA1/ApoB, e ainda, da diminuição dos 
biomarcadores de inflamação e de “stress” oxidativo (e.g., o TNFa e as oxLDL), sem contudo, 
alterar de forma significativa, marcadores tradicionais das CVD, como o colesterol total, das LDL, e 
das HDL, ou o IMC. O presente estudo complementa os resultados anteriores, e tem como objetivo 
determinar o efeito da suplementação com sardinhas em conserva (≈500mg/dia de HUFA n-3) 
duas vezes por semana, sobre o produto da frequência cardíaca (HR, do inglês) e da tensão arterial 
sistólica (SBP): RPP = HR x SBP (bpm x mmHg), um marcador alternativo da necessidade/uso de 
oxigénio pelo miocárdio (M Ansari et al., 2012 e S Kuzmiak-Glancy et al., 2015). Nesta análise 
primária, as diferenças significativas entre os vários tempos foram obtidas pelo teste de t, e os 
coeficientes de correlação por métodos não paramétricos (ver Capítulo 5). 
 

Resultados: 
Do total de indivíduos na “baseline”, sessenta e cinco (n = 65) não apresentavam “missing data” em 
relação à SBP (tensão arterial sistólica), à DBP (tensão arterial diastólica), e aos valores de HR 
(frequência cardíaca), sendo todos considerados para o presente estudo, e com a hsCRP (n = 60), e 
uma análise de sub-grupo incluindo as sub-fracções moleculares das LDL e HDL (n = 50) e as oxLDL 
(n = 47). O resumo das características dos participantes incluídos nesta análise primária está 
indicado na Tabela 6.75. 
Os voluntários apresentavam uma média de idades próxima dos 48 ± 13 anos, para um IMC e WC 
de 29.59 ± 5.62 kg/m2 e 98.12 ± 13.01 cm, respetivamente. Os valores médios (e respetivos desvios 
padrão, “SD”) para a SBP, a DBP, e a HR, na “baseline” estão indicados na Tabela 6.75, e com um 
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valor de RPP de 8979.51 ± 1825.92 mmHgxbpm (entre 5146 e 13269.60), e de acordo com os 
valores descritos na literatura (GK Pal et al., 2012). Por exemplo, Pal et al., reportaram para a RPP 
valores de 7370 ± 640, 8041 ± 732, e de 11067 ± 792 (mmHgxbpm), para sujeitos normotensivos e 
normoponderais, normoponderais e pre-hipertensivos, e com IMC, igual ou acima de 23 kg/m2 e 
pré-hipertensos, respetivamente (GK Pal et al., 2012). 
 
Tabela 6.75. - Resumo das características dos participantes (“Baseline”).  

      

  Média SD 

SBP (mm Hg) 129,92 16,23 

DBP (mm Hg) 80,50 11,42 

HR (bpm) 68,99 10,39 

RPP (bpmxmm Hg) 8979,51 1825,92 

Glucose (mg/dL) 97,92 19,87 

HDL (mg/dL) 51,42 13,88 

Col-Total (mg/dL) 193,62 41,36 

TAG (mg/dL) 112,14 54,20 

ApoA1 (g/L) 1,48 0,32 

ApoB (g/L) 0,81 0,23 

   

 
Análise bivariada entre o RPP (mmHgxbpm) e o IMC, o perímetro de cíntura (WC), e vários 
biomarcadores cardiometabólicos 
O RPP correlacionou-se positivamente com a SBP (rs = 0.689, p < 0.001) e a HR (rs = 0.776, p < 
0.001), e ainda com a DBP (rs = 0.441, p < 0.001), na “baseline”. Em adição, o RPP associou-se de 
forma significativa com a maioria das variáveis cardiometabólicas consideradas na presente 
análise, com exceção das MID-LDL, em que apresentou uma associação negativa, no limiar da 
significância estatística (p = 0.051), e com a ApoA1, o HDL-c, e a Lp(a) (p > 0.05, para todos) (Tabela 
6.76 e resultados não mostrados); sendo que, apenas com as L-HDL (%) apresentaram uma 
correlação inversa (p < 0.001), sugerindo que um aumento das grandes partículas de HDL está 
associado com a diminuição do RPP; e ao invés, as pequenas partículas de HDL (S-HDL, %), que 
apresentam idêntica força de correlação e significância estatística, correlacionam-se de forma 
positiva com o RPP (Tabela 6.76).   
 
Tabela 6.76. – Coeficientes de correlação de Spearman’s rho entre o RPP (mmHgxbpm) e o IMC, o 
perímetro de cíntura (WC), e vários biomarcadores cardiometabólicos na “baseline”.  

 Perímetro Cint IMC Glucose Total-col TAG ApoB LDL MID-LDL 1-2LDL sd-LDL L-HDL I-HDL S-HDL hsCRP oxLDL

RPP (bpmxmm Hg) 0,333 0,410 0,326 0,316 0,344 0,368 0,298 -0,277 0,420 0,320 -0,530 0,287 0,515 0,400 0,399

p 0,007 0,001 0,008 0,010 0,005 0,003 0,016 0,051 0,002 0,024 0,000 0,043 0,000 0,002 0,005

 
 
Curiosamente, as I-HDL (%) mostraram igualmente uma associação, fraca e positiva, com o RPP (p 
= 0.043). Destaque ainda para a correlação positiva do perímetro de cintura (WC), mas 
principalmente do IMC, com o RPP (Tabela 6.76). 
 
 
Análise bivariada entre o RPP (mmHgxbpm) e o perfil em ácidos gordos e os seus rácios nas RBC 
O RPP correlacionou-se de forma negativa com o DPA e o DHA (p < 0.05) nas RBC, e uma tendência 
negativa é observada com o EPA (p = 0.097), o que justifica a associação inversa, e significativa, 
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com o Índice Omega-3 (O3I) (Tabela 6.77). Curiosamente, nenhuma correlação significativa foi 
observada entre os HUFA n-3 e a SBP, a DBP, ou a HR (p > 0.05, para todos). O C18:0 e o C18:1 n-9 
nas RBC, mostraram uma tendência de associação positiva e negativa com a SBP (p = 0.076), e a HR 
(p = 0.057), respetivamente. De entre os AG da família n-6, para o C18:2 n-6 (LA) e o C20:4 n-6 (AA) 
nas RBC, não foram observadas correlações significativas com nenhum dos parâmetros clínicos (p > 
0.05) (Tabela 6.77). 
 
Tabela 6.77. Coeficientes de correlação de Spearman’s rho entre o RPP (mmHgxbpm) e o perfil em 
ácidos gordos e os seus rácios nas RBC na “baseline”.  

 C15:0 C16:0 C18:0 C18:1n -9 C18:2n -6 C20:4n -6 C20:5n -3 C22:5n -3 C22:6n -3 O3I EPA/AA ELOVL6 SCD18

RPP (bpmxmm Hg) 0,078 0,073 0,070 -0,115 -0,143 -0,016 -0,209 -0,286 -0,329 -0,309 -0,192 -0,065 -0,289

p ns ns ns ns ns ns 0,098 0,023 0,008 0,013 ns ns 0,021

SBP (mm Hg) 0,079 0,187 0,214 0,090 -0,143 -0,083 -0,050 -0,188 -0,153 -0,115 -0,042 -0,109 -0,088

p ns ns 0,076 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

DBP (mm Hg) 0,058 0,052 0,167 0,051 0,118 -0,112 -0,028 -0,133 -0,122 -0,098 -0,020 0,000 -0,270

p ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0,024

HR (bpm) 0,008 -0,128 -0,150 -0,235 -0,175 0,104 -0,185 -0,162 -0,178 -0,196 -0,188 0,066 -0,318

p ns ns ns 0,057 ns ns ns ns ns ns ns ns 0,009

“ns ”não significativo  
 
 
Sendo que, o mesmo padrão foi observado para o rácio EPA/AA nas RBC (p > 0.05) (Tabela 6.77).  
Contudo, a estimativa da atividade da SCD18 associou-se de forma negativa com o RPP, a DBP e, 
principalmente, com a HR (p < 0.05, para todos). Curiosamente, no final do período de intervenção 
de 3 meses (para n = 54 voluntários), apenas o ácido esteárico nas RBC associou-se, de modo 
positivo, com a SBP (p < 0.05), e uma tendência de associação negativa é observada entre o EPA e a 
HR (p = 0.067) e a RPP (p = 0.085) (Tabela 6.77 e resultados não mostrados). 
 
 
Efeito da suplementação sobre o RPP (mmHgxbpm) ao longo dos períodos de intervenção e pós-
intervenção 
Durante o período de intervenção de 3 meses o RPP diminuiu de forma constante, e diferenças 
significativas são observadas entre os valores da BL/T0 e o T1 (p = 0.01) (-526.84 mmHgxbpm, 
IC95% -132.2 a -921.5), e o BL e o T3 (p = 0.001) (-668.28 mmHgxbpm, IC95% -305.3 a -1031.3), 
mas não entre o T1 e o T3 (p > 0.05). Apesar de não se observarem diferenças significativas (p = 
0.127), no pequeno grupo incluído no “washout” (WO) e o final do período de intervenção (T3), o 
RPP parece continuar a diminuir ao longo do período de pós-intervenção (Tabela 6.78). 
 
Tabela 6.78. Diferença das médias, e intervalos de confiança (IC) a 95 %, entre o RPP na “baseline”, 
e ao longo dos períodos de intervenção e pós-intervenção.  

      

Tempos N  PMD*  IC95% inferior IC95% superior P 

BL – T1 55 526,845 132,201 921,488 0,010 

      

BL – T3 47 668,280 305,332 1031,229 0,001 

      

T1 – T3 55 164,264 -117,350 445,877 0,247 

      

BL – WO 7 1045,747 -796,287 2887,781 0,214 

      

T3 – WO 9 796,484 -282,467 1875,436 0,127 
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* “Paired mean difference” (diferença das médias entre os vários tempos) 

 
 
Por outro lado, quando se considera os componentes individuais do RPP, podemos observar que a 
SBP diminuiu de forma significativa entre a BL e o T1 (-8.26 mmHg, IC 95% -4.0 a -12.5) e o T3 (-
10.54 mmHg, IC 95% -6.3 a -14.8) (Tabela 6.79), mas não entre o T1 e o T3 (p > 0.05), e em linha 
com o observado para o RPP (Tabela 6.78), e com a SBP a continuar a diminuir no período de pós-
intervenção (p < 0.05). 
Não foram observadas diferenças significativas (p > 0.05) nos valores da HR ao longo dos períodos 
de intervenção e de pós-intervenção. Pelo que, em função dos resultados, as alterações 
observadas no RPP, no presente estudo, são atribuídas essencialmente às variações na SBP, ao 
longos dos vários períodos.  
 
Tabela 6.79. Diferença das médias, e intervalos de confiança (IC) a 95 %, entre a SBP na “baseline”, 
e nos períodos de intervenção e pós-intervenção.  

      

Tempos N  PMD*  IC95% inferior IC95% superior p 

BL – T1 61 8,256 4,042 12,469 <0,001 

      

BL – T3 50 10,542 6,265 14,819 <0,001 

      

T1 – T3 56 1,807 -0,993 4,607 0,201 

      

BL – WO 8 15,175 6,994 23,356 0,003 

      

T3 – WO 9 13,667 6,115 21,218 0,003 

            

* "Paired mean difference" (diferença das médias entre os vários tempos) 

 
 
Na Tabela 6.80 podemos observar que a DBP diminuiu de forma significativa entre a BL e o T1 (-
4.79 mmHg, IC 95% -2.14 a -7.44) e o T3 (-4.07 mmHg, IC 95% -1.08 a -7.06), mas não entre o T1 e 
o T3 (p > 0.05) e, sem diferenças significativas (p > 0.05) entre os períodos de intervenção e pós-
intervenção. 
 
 
Tabela 6.80. Diferença das médias, e intervalos de confiança (IC) a 95 %, entre a DBP na “baseline”, 
e nos períodos de intervenção e pós-intervenção. 

      

Tempos N  PMD*  IC95% inferior IC95% superior p 

BL – T1 61 4,790 2,141 7,439 0,001 

      

BL – T3 50 4,070 1,076 7,064 0,009 

      

T1 – T3 56 -0,579 -2,663 1,506 0,580 

      

BL – WO 8 3,700 -3,123 10,523 0,241 

      

T3 – WO 9 1,456 -4,005 6,916 0,556 
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* "Paired mean difference" (diferença das médias entre os vários tempos) 

 
 
 
Finalmente, em função do elevado número de indivíduos que utiliza medicamentos anti-
hipertensivos, os voluntários foram divididos em dois grupos: a) aqueles que não tomam e b) 
aqueles que tomam medicação anti-hipertensiva (Tabelas 6.81a e b) (ver Secção 6.1.). Os 
resultados da análise primária mostraram para a SBP um perfil semelhante ao observado para toda 
a amostra populacional, no sub-grupo de indivíduos que não fazem uso de medicação anti-
hipertensiva (Tabela 6.81a). Este grupo de indivíduos, apresentava valores de SBP na “baseline” de 
123.4 ± 11.6 mmHg, e ainda valores médios de 77.75 para a DBP, 66.47 para a HR, e de 8213.98 
para a RPP. 
 
Tabela 6.81. Diferença das médias, e intervalos de confiança (IC) a 95 %, entre a SBP na “baseline”, 
e nos períodos de intervenção e pós-intervenção; a) indivíduos que não usam b) e que usam 
terapêutica anti-hipertensiva (excluindo os “missing data”). 
 
 a) 

      

Tempos N  PMD*  IC95% inferior IC95% superior p 

BL – T1 26 10,000 5,025 14,975 <0,001 

      

BL – T3 21 10,081 5,631 14,530 <0,001 

      

T1 – T3 25 3,852 -1,505 9,209 0,151 

      

BL – WO 4 15,925 6,773 25,077 0,012 

      

T3 – WO 5 7,420 1,767 13,073 0,022 

            

* "Paired mean difference" (diferença das médias entre os vários tempos) 

 
 
 b) 

            

Tempos N  PMD*  IC95% inferior IC95% superior p 

BL – T1 27 3,748 -2,343 9,839 0,217 

      

BL – T3 23 8,591 2,614 14,568 0,007 

      

T1 – T3 25 3,852 -1,505 9,209 0,151 

            

* "Paired mean difference" (diferença das médias entre os vários tempos) 

 
 
Ao invés, no grupo de indivíduos sobre terapêutica anti-hipertensiva, com valores de SBP na 
“baseline” de 138.0 ± 14.8 mmHg, apenas entre a BL e o T3 observaram-se diferenças significativas 
na SBP (p = 0.007), sendo que, apesar de diminuir, entre a BL e o T1, não atinge a significância 
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estatística (p > 0.05) (Tabela 6.83. b) e, com este grupo de indivíduos a apresentar ainda valores 
médios de DBP na “baseline” de 82.51mmHg, 69.19 bpm para a HR, e de 9498.16 mmHg x bpm 
para a RPP. 
 
Discussão: 
O RPP é um índice fácil de determinar, que se correlaciona com o consumo de oxigénio pelo 
miocárdio (“myocardial oxygen consumption rate”, MVO2), e define a resposta da circulação 
coronária à necessidade metabólica do miocárdio. Apresenta-se como um bom índice do MVO2 em 
indivíduos com IHD (doença cardiaca isquémica), e com CAD, e onde a ocorrência de eventos 
isquémicos associa-se, de forma significativa, com o RPP (M Ansari et al., 2012). Segundo estes 
autores, em cerca de 500 indivíduos, o RPP (de reserva) associava-se de forma significativa com o 
risco de CAD. Os resultados da presente análise indicaram que a suplementação com ≈500 mg/dia 
de HUFA n-3, na forma de sardinha em conserva, 2 x por semana, durante 3 meses, incluída na 
dieta habitual dos voluntários, diminuiu de forma constante e significativa o RPP, a SBP, e a DBP, 
mas não a HR, comparativamente com os valores da “baseline”, ao longo do período de 
intervenção.  
Estudos conduzidos acerca da ação dos HUFA n-3 sobre o RPP em humanos são raros, mas não 
sobre os seus componentes individuais, a SBP e/ou HR. Estudos em animais, indicam a ausência do 
efeito da suplementação com óleo de peixe, durante 4 semanas, sobre o RPP, apesar de diminuir a 
hipertrofia cardíaca, em animais transgénicos em que ocorre sobre-expressão do 
angiotensinogénio, e que desenvolvem hipertrofia cardíaca, comparativamente com o grupo 
controlo (CE Huggins et al., 2009). Em animais diabéticos db/db o aumento do consumo de 
oxigénio pelo miocárdio estava associado com a diminuição da eficiência cardíaca (O-J How et al., 
2006). Estes autores referem que a relação entre a pressão e o volume no coração dos animais 
db/db sugere remodelação ventricular e/ou aumento da rigidez do músculo cardiaco. De facto, as 
perturbações no metabolismo energético, podem ocorrer inicialmente na diabetes, e anteceder as 
alterações funcionais e patológicas (G Perseghin et al., 2007) (ver Capítulo 2). Estes autores 
analisaram a estrutura/geometria e a função do ventrículo esquerdo (LV), em relação ao 
metabolismo da energia e aos fatores de risco CV em 81 homens, aparentemente saudáveis, com 
idades entre os 22 e os 55 anos, e com o IMC entre os 19 e os 35 kg/m2, e reportaram um aumento 
da massa do LV em função dos quartis do IMC, enquanto que os parâmetros sistólicos e diastólicos 
não apresentavam diferenças significativas. O rácio fosfocreatina/ATP, tal como a sensibilidade 
insulínica, encontravam-se diminuídos com o aumento dos quartis do IMC, independentemente da 
idade, do IMC, da tensão arterial, do HDL-c, dos TAG, dos hábitos tabágicos, e da presença de Met 
Sind, e tendo concluído que o anormal metabolismo energético no LV era observado em homens 
obesos na presença de funções normais, o que suporta a hipótese de que a remodelação 
metabólica, por exemplo em casos de IR/hiperglicemia, precede as alterações 
estruturais/funcionais (ver Capítulo 2). Estudos em animais, associam a hiperinsulinemia/vias de 
sinalização da insulina, a AngII e os seus recetores, ao aumento da hipertrófia cardíaca (A-M 
Samuelsson et al., 2006). 
 No presente estudo, o RPP correlacionou-se, de forma positiva, com o perímetro de cintura 
(WC), mas principalmente com o IMC, e mostrou igualmente, em uma análise de sub-grupo (n = 
41), uma correlação positiva e significativa (p < 0.05) com a leptina. A leptina apresentou ainda 
correlações positivas (p < 0.05) com a SBP e a HR, e uma tendência de associação positiva com a 
DBP (Tabela 6.76 e resultados não mostrados), o que parece realçar a importância da leptina na 
regulação da tensão arterial quer, e.g., na regulação autonómica/vagal, quer do sistema Renina–
Angiotensina–Aldosterona, o que pode resultar no aumento da AngII, com o subsequente 
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aumento na resistência vascular,  e no trabalho (“workload”), e das necessidades de oxigénio, do 
miocárdio (CM Ghantous et al., 2015). Sendo que, os efeitos descritos podem ocorrer mesmo em 
casos de resistência central à leptina, e com esta como preditor independente do WC (p = 0.002) e 
do IMC (p < 0.001) (ver Secção 6.2.1.3.). Por um lado, a alteração no balanço autonómico em 
indivíduos pré-hipertensivos manifestava-se na forma de aumento da atividade simpatética e da 
inibição vagal, sendo esta prevalente nos indivíduos com IMC mais elevado (GK Pal et al., 2012). 
Por outro lado, níveis elevados de AngII em indivíduos obesos, podem causar vasoconstrição 
coronária, independente da estimulação simpatética e, em adição com os efeitos sobre o aumento 
do (in)fluxo do Ca2+ e da endotelina (JIE Hoffman e GD Buckberg, 2014) (ver Capítulo 2).  
 Os biomarcadores de inflamação, como a IL-6 (n = 40) e a hsCRP (p < 0.05, para ambos), 
mas não o TNFa (p > 0.05, n = 40), correlacionaram-se positivamente com o RPP, e com a IL-6, à 
semelhança da leptina, a associar-se igualmente com o HR (Tabela 6.76 e resultados não 
mostrados). As correlações entre a leptina e a IL-6, com a HR, apresentam valores muito similares 
(rs = 0.533 e rs= 0.531, respetivamente, e com p < 0.001 para ambas), o que faz supor que, como 
referido anteriormente (ver Secções 6.2.1.3. e 6.2.1.4.), parte do efeito da leptina sobre a tensão 
arterial/HR possa ser mediado pela IL-6 e as suas vias de sinalização. Curiosamente, nem a 
adiponectina total nem a de HMW associaram-se com o RPP, a SBP, a DBP, e a HR (p > 0.05, para 
todos). Por outro lado, em linha com o referido na Secção 6.2.4.3. as partículas de HDL, em função 
do seu tamanho/carga descriminam de forma mais consistente as relações com o RPP, 
comparativamente com o HDL-c e as ApoA1. Contudo, o HDL-c, mas não a ApoA1, associou-se 
negativamente com a SBP (p < 0.05) e, uma tendência negativa, foi observada com a DBP (p = 
0.056). Os presentes resultados parecem demonstrar que, com o aumento das I-HDL e das S-HDL 
ocorre um aumento no RPP, e ao invés das L-HDL (Tabela 6.76). 
Surpreendente é a associação entre o RPP e as grandes partículas de LDL (1,2-LDL), 
comparativamente com as sdLDL e o LDL-c, mas em linha com os valores de correlação observados 
para as ApoB, e com as oxLDL, um biomarcador de ”stress” oxidativo e/ou de peroxidação lipídica, 
a correlacionarem-se, igualmente de forma positiva, com o RPP (Tabela 6.76) (ver Figura 6.41). 
Contudo, como indicado previamente (Secção 6.2.1.3.) a leptina apresentou uma correlação 
moderada e forte (p < 0.001) com as grandes LDL, quando se considerou toda a amostra 
populacional.  
 Uma recente meta-análise, incluindo 70 ensaios clínicos RC, concluiu que, apesar de não 
existir um padrão claro no efeito da dose-resposta entre o EPA + DHA e a SBP, reduções 
significativas são obtidas, na SBP na ordem dos 1.52 mm Hg (CI 95% = −2.25 a −0.79) e de 0.99 (CI 
95% = −1.54 a −0.44) para a DBP, para doses entre 1 a 2g/dia, sendo mais evidentes para doses 
acima de 2g/dia, de EPA + DHA na forma de óleos de peixe, e comparativamente com o grupo 
placebo (PE Miller et al., 2014). Pelo que, em função das doses utilizadas no presente estudo, e do 
total de AG n-3 na dieta destes indivíduos, determinado pelo FFQ (ver Capítulo 5), de cerca de 1.56 
± 0.49 g/dia na “baseline”, os resultados parecem, pelo menos em parte, de acordo com o estudo 
de meta-análise anterior. Contudo, como referido por aqueles autores, os dados disponíveis na 
literatura acerca do efeito de alimentos ricos, ou fortificados, em EPA+DHA, são escassos, e o seu 
efeito sobre a tensão arterial parece ser menos efetivo, comparativamente com a suplementação 
com os óleos de peixe (PE Miller et al., 2014). Curiosamente, em ratos hipertensos, a 
suplementação com proteína de peixe, durante 2 meses, diminuiu a tensão arterial, 
comparativamente com o grupo controlo (DA Yahia et al., 2005). Estes autores observaram uma 
diminuição nos níveis hepáticos de TAG e de colesterol, e na concentração de colesterol total, das 
HDL2, ApoA1, VLDL-TAG, e no número de partículas e na massa das HDL3 no plasma, e a redução 
da atividade da HL e da LPL (no AT). 
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Um estudo duplamente cego, randomizado e controlado, em 59 indivíduos com excesso ponderal, 
reportou que, a suplementação com 4g/dia de EPA ou DHA, em monoterapia, incluídos na dieta 
habitual, durante 6 semanas, apenas o DHA diminuía, de forma significativa, a tensão arterial (TA 
Mori et al., 1999); e com a tensão arterial de 24h a diminuir 5.8/3.3 mmHg (SBP/DBP, 
respetivamente), comparativamente com o grupo placebo. Outro estudo, em mais de 300 
indivíduos (entre 20 a 40 anos, e IMC entre 27.5 e 32.5 kg/m2), com o objetivo de analisar o efeito 
de diferentes dietas de restrição calórica (30 % relativamente aos requerimentos estimados), 
suplementadas com diferentes fontes de PUFA n-3: salmão (150 g, 3 x semana, correspondente a 
2.1 g de “n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids” n-3 LC-PUFA por dia), e de bacalhau (150 g, 3 
x semana, correspondente a 0.3 g de n-3 LC-PUFA por dia), cápsulas de óleo de peixe (1.3 g de n-3 
LC-PUFA por dia), ou grupo controlo (cápsulas de óleo de girassol, e sem consumo de alimentos de 
origem marinha), durante 8 semanas, reportou uma diminuição na SBP (4.4 ± 8.6 mmHg, p < 
0.001) e na DBP (4.1 ± 7.4 mmHg, p < 0.001) após a intervenção, e com o consumo de salmão 3 x 
por semana a poder contribuir para a diminuição da DBP, de modo similar à observada com o óleo 
de peixe, mas de forma superior ao observado com o peixe magro, nestas condições experimentais 
(A Ramel et al., 2010). Contudo, como reportado por estes autores, ao longo do período de 
intervenção ocorre, igualmente, perda significativa do peso corporal (5.2 ± 3.2 kg, p < 0.001), o que 
pode contribuir para a variação observada nos valores de SBP/DBP (ver Capítulo 1). 
 A ausência de efeito da suplementação sobre a HR pode estar relacionada, por um lado, 
com a dose de HUFA n-3 presente nas sardinhas em conserva e, por outro lado, pelo seu rácio 
EPA/DHA de cerca de 2.5, e com o EPA e o DHA a apresentarem comportamentos diferentes na 
evolução da sua percentagem relativa nas RBC, ao longo do período de intervenção (ver Secção 
6.2.5.1.). Estudo prévio reportou que 4g/dia de DHA, mas não de EPA, diminuía de forma 
significativa a HR, comparativamente com o grupo placebo (TA Mori et al., 1999). Estudo de revisão 
indicou que o DHA diminuía, enquanto que o EPA não apresentava efeito, ou poderia mesmo 
aumentar, a HR (TA Mori e RJ Woodman, 2006). Um outro estudo conduzido em crianças, a 
suplementação com óleo de peixe, durante 3 meses, não alterou de forma significativa a HR (L 
Lauritzen et al., 2008).  
Contudo, os resultados de um estudo de meta-análise concluíram que a suplementação, de curto 
termo, com óleo de peixe pode influenciar favoravelmente a variabilidade da frequência cardiaca, 
um índice alternativo da função do S.N. autónomo e um preditor independente da mortalidade CV, 
e em particular sobre o aumento do tonús vagal, o que poderia estar relacionado com os 
mecanismos associados aos efeitos anti-arrítmicos dos HUFA n-3 (W Xin et al., 2013). Os efeitos 
anti-arritmícos dos AG n-3 podem estar igualmente relacionados, e.g., com a sua capacidade para 
inibir o aumento de Ca2

+ no miocárdio e a produção de tromboxanos (YK Lungershausen et al., 
1994 citados por TA Mori et al., 1999).  
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Figura 6.41. (P Bispo et al., 2015): Funções estruturais/funcionais dos HUFA n-3 nas propriedades 
vasculares. 
 
 
O RPP correlacionou-se de forma inversa com o DHA (p < 0.05) nas RBC, e uma tendência negativa 
foi observada para o EPA (p = 0.097), o que justifica a associação inversa, e signifcativa, com o 
Índice Omega-3 (O3I), mas não se observaram correlações significativas entre os HUFA n-3 com os 
componentes da RPP, e a DBP. Enquanto que, o C16:1 n-7 correlaciona-se positivamente com 
todos os parâmetros clínicos (Tabela 6.77). Contudo, em relação à correlação negativa e 
significativa entre o DPA (22:5 n-3) e o RPP (Tabela 6.77), ao melhor conhecimento, é descrita pela 
primeira vez. Curiosamente, uma associação inversa entre os níveis de DPA, mas não de EPA ou 
DHA, no plasma e a insuficiência cardíaca foi previamente reportada (JB Wilk et al., 2012).  
Os resultados obtidos na “baseline” acerca das correlaçãos entre os AG nas RBC e o RPP, os seus 
componentes, e a DBP (Tabela 6.77), apesar da ausência de ajuste para outras variáveis de 
interesse, parecem de acordo com resultados prévios, descritos na literatura. Por exemplo, como 
reportado no estudo “Genetics of Coronary Artery Disease in Alaska Natives (GOCADAN)”, em cerca 
de 316 homens e 391 mulheres, com idades entre os 35 e os 74 anos, os AG n-3 associavam-se 
com a diminuição, e o palmitoleico (C16:1 n-7) a valores elevados, de HR (SOE Ebbesson et al., 
2010)”. Estes autores reportam que, estas relações podem, pelo menos em parte, explicar o efeito 
dos AG n-3 sobre a arritmia ventricular e a morte súbita cardiaca. Uma associação positiva entre o 
C16:1 n-7 nas RBC e o risco de CHD foi igualmente observada em indivíduos do género masculino 
(L Djoussé et al., 2012). Outro estudo mostrou que níveis elevados de DHA, mas não de EPA e de 
DPA, nos PL do plasma estavam associados com a diminuição em 35 % do risco de fibrilação atrial 
(JHY Wu et al., 2012). Por outro lado, valores baixos de DHA (%) nas RBC na “baseline” estavam 
associados a uma diminuição mais significativa da DBP, no período de intervenção (A Ramel et al., 
2010). 
De facto, o DHA encontra-se nas membranas do miocárdio em níveis superiores aos observados 
para o EPA e o DPA (RG Metcalf et al., 2010 citado por JHY Wu et al., 2012), e estudos anteriores 
mostraram uma associação positiva entre o teor de EPA+DHA (O3I) nas biomembranas das RBC e 
no miocárdio (WS Harris et al., 2004). Em estudos experimentais, a acumulação preferencial do 
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DHA no miocárdio parece contribuir para uma melhor protecção contra a fibrilação ventricular, 
comparado com o efeito do EPA (PL McLennan, 2001 citado por JHY Wu et al., 2012). Em animais, 
alimentados com dietas contendo diferentes doses de EPA+DHA, e de rácios entre os AG n-3/n-6, 
durante 4 semanas, o DHA aumentou no miocárdio de forma (log)linear, e sem influência da 
ingestão de LA e do rácio n-3/n-6 na dieta (EL Slee et al., 2010). 

Curiosamente, no final do período de intervenção de 3 meses, apenas o ácido esteárico nas 
RBC associava-se, de modo positivo, com a SBP (p < 0.05), e uma tendência de associação negativa 
é observada entre o EPA e a HR (p = 0.067) e a RPP (p = 0.085). 
Um recente estudo de revisão reportou que os AG n-3 podem influenciar vários parâmetros 
associados com a estrutura e a função do coração, do miocárdio, e dos vasos/artérias, incluindo a 
melhoria da eficiência do miocárdio e do consumo de oxigénio, a diminuição das necessidades de 
oxigénio pelo miocárdio e da resistência vascular sistémica, e a melhoria da função endotelial (JJ 
DiNicolantonio et al., 2014) (ver Figura 6.41).       

Uma associção negativa entre o OA nas RBC e o HR, próxima da significância estatística, foi 
observada na presente análise, e com a estimativa da atividade da SCD18, a associar-se de forma 
negativa com o RPP, a DBP e, principalmente, com a HR (p < 0.05, para todos) (Tabela 6.77).  
A SBP diminuiu de forma significativa entre a BL e o T1 (-8.26 mmHg, IC 95% -4.0 a -12.5) e o T3 (-
10.54 mmHg, IC 95% -6.3 a -14.8) (Tabela 6.79), e continuou a diminuir no período de pós-
intervenção (p < 0.05). Como indicado na Secção anterior o DHA aumenta, ainda que de forma não 
significativa nas RBC, o que poderá ajudar a explicar a diminuição da SBP no período de pós-
intervenção. Por outro lado, a integração dos HUFA n-3 nas biomembranas, como o miocárdio, e 
em particular o DHA, ao longo do período de intervenção de 3 meses, pode contribuir, igualmente, 
para os mecanismos associados com a diminuição da RPP no período de pós-intervenção. A 
diminuição da DBP de forma significativa, com variações entre a BL e o T1, e o T3 de (-4.79 mmHg, 
IC 95% -2.14 a -7.44) e (-4.07 mmHg, IC 95% -1.08 a -7.06), respetivamente, está de acordo com os 
estudos prévios (Ramel et al., 2010). 
Os resultados da análise primária, no subgrupo de indivíduos que não fazem uso de medicação 
anti-hipertensiva, mostraram para a SBP um perfil semelhante ao observado para toda a amostra 
populacional (por exemplo, com uma diminuição de -10.00 mmHg, IC 95% -5.64 a -14.53, p < 
0.001, entre a BL e o T3) (Tabela 6.79). Este grupo de indivíduos, apresentava valores de SBP na 
“baseline” de 123.4 ± 11.6 mmHg, e ainda valores médios de 77.75 para a DBP, 66.47 para a HR, e 
de 8213.98 para a RPP. Ao invés, no grupo de indivíduos sobre terapêutica anti-hipertensiva, com 
valores de SBP na “baseline” de 138.0 ± 14.8 mmHg, apenas entre a BL e o T3 observaram-se 
diferenças significativas na SBP (-8.59 mmHg, IC 95% -2.61 a -14.57, p = 0.007), sendo que, apesar 
de diminuir, entre a BL e o T1, não atinge a significância estatística (p > 0.05) e, com este grupo de 
indivíduos a apresentar valores médios de DBP na “baseline” de 82.51mmHg, 69.19 bpm para a 
HR, e de 9498.16 mmHg x bpm para a RPP.  
O que parece de acordo com um recente estudo de meta-análise, que indica que o maior efeito da 
suplementação com EPA+DHA foi obtido no grupo de indivíduos com valores elevados de tensão 
arterial e não tratados com anti-hipertensivos, com variações de ( −4.51 mm Hg, 95% CI = −6.12 a 
−2.83; e de −3.05 mm Hg, 95% CI = −4.35 a −1.74), para a SBP e a DBP, respetivamente (PE Miller 
et al., 2014). Estes autores referem que, a suplementação com EPA+DHA é tão efetiva, e em alguns 
casos mesmo superior, quando comparada com outras intervenções, como o aumento da atividade 
física, ou a restrição de álcool e sal, na diminuição da tensão arterial entre a população hipertensa 
e que não usa anti-hipertensivos.  
 Os 3 factores chave no consumo/necessidade de oxigénio pelo miocárdio são a HR, a 
contratibilidade do miocárdio, e o “stress” da parede das artérias/vasos, pelo que a redução das 
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necessidades de oxigénio pelo miocárdio pode ser obtida pela diminuição destes factores. O 
aumento da HR reduz o tempo diastólico de “enchimento” e aumenta a necessidade de oxigénio, 
enquanto que o aumento compensatório da contratibilidade pode contribuir, igualmente, para o 
aumento das necessidades de O2, e o “stress” da parede das artérias/vasos, aumenta à mediada 
que o LV (ventrículo esquerdo) dilata, e a pressão na câmara aumenta. Em descanço o consumo de 
oxigénio pelo miocárdio encontra-se linearmente relacionado com a massa do LV. Em indivíduos 
obesos a ocorrência de hipertrofia ventricular (ver Capítulo 2), uma resposta adaptativa ao 
aumento da pressão ou do volume, de modo a manter constante o “stress” da parede, pode 
conduzir a alterações patológicas (JIE Hoffman e GD Buckberg, 2014). Por exemplo, indivíduos com 
hipertrófia concentrica do LV, devido por exemplo, a estenose da aorta, apresentam uma 
anormalmente elevada tensão sistólica, que pode ser corrigida por alterações adaptativas, e.g., na 
rigidez da parede.  

Em modelos animais transgénicos, caraterizados pelo aumento do conteúdo celular de EPA, 
o aumento da produção de 18-HEPE estava associado à inibição da inflamação, mediada pelos 
macrófagos, e como observado em culturas de fibroblastos cardíacos, e à resistência na 
remodelação cardíaca “in vivo” (Jin Endo et al., 2014); e com o efeito agudo dos AG n-3, na forma 
de TAG, associado à proteção contra a isquémia-reperfusão, em parte pelo aumento da 
fosforilação da Akt e da GSK3β, e dos níveis de Bcl-2, e diminuição da beclina-1 (H Zirpoli et al., 
2015). Os HUFA n-3 estão igualmente associados, direta e indiretamente, com a atividade dos 
canais iónicos (C Moreno et al., 2012 e WR Leifert et al., 1999) (ver Secção 6.2.4.2.), e com os AG n-
3 da dieta a mostrarem influência direta sobre a função cardíaca, e na resposta à isquémica-
reperfusão, e a contribuirem para a diminuição do consumo de oxigénio, comparativamente com 
os SFA (S Pepe e PL McLennan, 2002). 
Um aumento dos PUFA, em particular os HUFA n-3, no plasma estava associado com a diminuição 
da mortalidade CV, e de forma independente do efeito sobre a rigidez aórtica (determinada por 
PWV) (SG Anderson et al. 2009). Outro estudo em mulheres concluiu que doses de cerca de 700 
mg/dia de DHA, durante 3 meses, diminuem a DBP, mas não apresentam efeito sobre os índices da 
função endotelial ou da rigidez arterial (HE Theobald et al., 2007).  

Sendo que, as estratégias farmacológicas são desenhadas com o objectivo de modular um, 
ou mais, dos componentes associados ao consumo/necessidade de oxigénio (V Soukoulis et al., 
2014). Por exemplo, de entre os vários grupos de medicamentos utilizados (ver Secção 6.1.), os 
IECAS (inibidores da enzima de conversão da angiotensina) diminuem a conversão da AngI a AngII, 
e reduzem a vasoconstrição mediada pela angiotensina, e aumentam a perfusão do miocárdio por 
efeitos da vasodilatação. Em adição, os inibidores do receptor tipo 1 da angiotensina II, em linha 
com os IECAS, contribuem para a diminuição da resistência vascular sistémica. O Losartan®, 
funciona como um antagonista do receptor da angiotensina, e contribui para o aumento da 
libertação de óxido nítrico, os inibidores dos canais de cálcio, causam vasodilatação, reduzem a HR, 
e/ou diminuem a contratibilidade do miocárdio, e os bloqueadores β diminuem o MVO2, o que 
contribui para o aumento da eficiência do miocárdio, uma vez que a contratibilidade do miocárdio 
melhora enquanto que o consumo de oxigénio permanece diminuido (JIE Hoffman e GD Buckberg, 
2014 e RS Beanlands et al., 2000 citados por O Akinboboye, 2008).  
Os processos fisiológicos diretamente associados com a função sistólica (e.g., o “stress” da parede, 
a HR, e a contratibilidade do miocárdio) são os determinantes mais importantes do MVO2 (RJ 
Gropler, 2003). O desempenho cardiaco normal reflete a interdependência entre a função 
mecânica do miocárdio, o consumo de oxigénio (MVO2), e o fluxo sanguíneo. Consequentemente, 
devido à função do MVO2 na fisiológia cardiaca, os métodos não evasivos para o quantificar são de 
crucial importância na investigação em cardiologia (RJ Gropler, 2003). Na determinação da 
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eficiência do miocárdio, quer o trabalho, quer o seu custo metabólico (MVO2) é considerado (O 
Akinboboye, 2008 e O-J How et al., 2006) (ver Capítulo 2). Por exemplo, a CAD resulta de um 
desiquilibrio entre o fornecimento e as necessidades de oxigénio do coração (M Ansari et al., 
2012). O MVO2 é um bom indicador da resposta da circulação coronária às necessidades de 
oxigénio. O fluxo sanguineo coronário apresenta uma associação linear com o MVO2, pelo que 
ambos partilham os mesmos determinantes, sendo que o MVO2 pode ser determinado 
indiretamente, e.g., pelo RPP, e que está, igualmente, relacionado com a atividade do sistema 
nervoso simpático, e a diminuição da atividade do parasimpático (M Ansari et al., 2012). 
Adicionalmente, o nível de oxigenação do miocárdio apresenta elevada influência sobre a função 
electrofisiológica (S Kuzmiak-Glancy et al., 2015). Por exemplo, o gradiente de iões 
transmembranar gerado pela hipóxia difere do que é gerado em situações de isquémia, e com a 
hipóxia a resultar em alterações menos severas no potencial de ação. Contudo, tal como a 
isquémia, a hipoxia parece comprometer a ligação célula-célula e as “gap junctions” (Manoach et 
al. 1996; Matsumura et al. 2006; Danon et al. 2010 citados por S Kuzmiak-Glancy et al., 2015) (ver 
Figura 6.41.). Por outro lado, em cardiomiócitos o aumento do consumo de oxigénio estava 
relacionado com o aumento do stress oxidativo e da apoptose (Wong et al., 2010; Redout et al., 
2007 e Ecarnot-Laubriet et al., 2002 citados por BJ van Beek-Harmsen et al., 2011). 

A diminuição da resistência vascular periférica, através das alterações na função endotelial 
é considerado o principal mecanismo pelo qual o EPA+DHA podem diminuir a tensão arterial (PE 
Miller et al., 2014). Em estudos experimentais e ensaios clínicos RC os PUFA n-3 mostraram 
capacidade para melhorar os parâmetros hemodinâmicos, e.g., pela diminuição da rigidez arterial 
(M Zanetti et al., 2015). Os factores de risco CV estão fortemente associados com a disfunção 
endotelial e a perda das propriedades elásticas, que conduz à rigidez arterial e que, por sua vez, 
são importantes preditores da mortalidade CV. A tensão arterial é considerada o mais importante 
determinante da rigidez arterial, e com a hipertensão a poder aumentar a rigidez arterial de forma 
crónica, ao promover a indução da fragmentação da elastina e a remodelação da parede das 
artérias e, em adição, e.g., com a dislipidemia aterogénica, enquanto que a HR encontra-se 
independentemente associada com a rigidez arterial (S Laurent et al., 2006; A Benetos et al., 1997 
e SP Whelton et al., 2013 citados por M Zanetti et al., 2015). 
Pelo que o efeito dos PUFA n-3 sobre a tensão arterial e a HR, pode contribuir para explicar, pelo 
menos em parte, os beneficios destes AG na parede das artérias. Outros estudos sugerem que os 
PUFA n-3 podem melhorar as funções neurogénicas autonómicas do sistema CV, através da 
modulação do balanço entre o vago/simpático (D Mozaffarian e JHY Wu, 2011 citado por M Zanetti 
et al., 2015). O efeito dos PUFA n-3 sobre os factores de risco clássicos das CVD, em adição com os 
mecanismos bioquímicos relacionados com as diferentes vias de sinalização, podem contribuir para 
melhorar a rigidez arterial. Ao que acresce a capacidade de integração dos HUFA n-3 nas 
biomembranas das células, como os rafts/caveole, interferindo com os mecanismos associados, 
e.g., com a atividade da NADPH oxidase, a indução da COX-2, da PGE2, e da eNOS (ver Capítulos 2 e 
3), ou contribuindo, eventualmente, para a redução dos níveis de ADMA (“asymmetric 
dimethylarginine”) em circulação, com efeitos sobre a função endotelial e, e.g., em associação com 
a terapêutica farmacológica (L Sibal et al., 2010). Os PUFA n-3 podem igualmente diminuir o stress 
oxidativo e a produção de ROS, o que resulta na diminuição da formação de peróxinitrito (M 
Zanetti et al., 2015) (ver Secção 6.2.4.3.). 
Em ratos Wistar alimentados com PUFA n-3 durante 8 semanas, a incorporação do DHA nas 
membranas estava associada com o aumento da eficiência do consumo de O2 no músculo, 
comparativamente com a suplementação com PUFA n-6 e SFA (GE Peoples e PL McLennan, 2010).  
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Conclusões: 

Estes dados realçam a importância da associação entre os vários fatores de risco CV, como a 
adiposidade local (expressa pelo perímetro de cintura) e geral (IMC), e o RPP. Nesta população, a 
suplementação da dieta, à base de peixe, diminuiu de forma significativa o RPP e a tensão arterial 
(SBP e a DBP) em T1 e T3, comparativamente com a “baseline”, mas não mostrou efeito sobre a 
HR. Os efeitos mais significativos na redução da SBP foram obtidos no grupo de indivíduos sem 
terapêutica hipertensiva (média da SBP = 123.4 ± 11.6 mmHg, na “baseline”).  
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Conclusões e trabalho futuro 
 O presente estudo, que incluiu 78 indivíduos na “baseline”, e com 75 a iniciaram e 57 a 
terminarem, o período correspondente aos 3 meses de intervenção, mostrou, nesta amostra 
populacional, que a suplementação com 440 mg/dia de EPA+DHA (≈480 mg/dia de EPA+DPA+DHA 
(HUFA n-3), e de 735 mg/dia de PUFA n-3 totais, corresponde a um rácio EPA/DHA de ≈2.5:1, para 
um rácio n-3/n-6 próximo de 1:1 e de um rácio EPA/LA de ≈1:2), na forma de sardinhas em 
conserva, duas vezes por semana, incluídas na dieta habitual dos voluntários, pode contribuir para 
a redução dos fatores de risco cardiometabólicos associados à obesidade e comorbilidades 
associadas, como a diabetes tipo 2 e as CVD, incluindo o aumento das grandes partículas de LDL (1-
LDL, 277 Å), a diminuição das LDL oxidadas (oxLDL) (p < 0.001), em conjunto com a capacidade 
imuno-moduladora destes ácidos gordos, e.g., sobre os níveis de TNFa e, em particular, nos 
indivíduos com excesso ponderal/obesos, comparativamente com o grupo de indivíduos 
normoponderal; e com o RPP, o produto da frequência cardíaca (HR) e da tensão arterial sistólica 
(bpm x mmHg), um marcador alternativo da necessidade de oxigénio pelo miocárdio - a diminuir, 
de forma significativa, ao longo do período de intervenção, com diminuição da tensão arterial 
sistólica e diastólica (p < 0.05), mas sem efeito sobre a variação da frequência cardíaca (p > 0.05), o 
que parece de acordo com o efeito da intervenção sobre o “cluster” relacionado com a inflamação 
metabólica; contudo, trabalho futuro deve confirmar estes resultados em estudos experimentais e 
em humanos, e os potenciais  mecanismos envolvidos, para além dos referidos no presente 
trabalho. 

Considerando a média do peso corporal dos voluntários que iniciaram o estudo, as duas 
latas de conserva de sardinha por semana, correspondiam a cerca de 6.1 mg/kg/dia de HUFA n-3, 
o suficiente para o aumento observado no Índice Ómega-3 (O3I) nos eritrócitos (RBC) de ≈ 1% no 
final do período de intervenção, para valores de O3I superiores a 6 %, considerados 
cardioprotetores. Contudo, os resultados obtidos parecem indicar que o Índice Ómega-3 (O3I) é 
um bom biomarcador da ingestão/consumo de AG n-3, mas não como biomarcador de risco CVD, 
quando considerado individualmente, uma vez que não apresenta capacidade discriminativa, 
principalmente pela ausência de correlações; pelo que deve ser acompanhado, por exemplo, pelo 
rácio EPA/AA nas RBC. Pelo que, trabalho futuro, utilizando, e.g. PCA (“análise dos componentes 
principais”) pode ser útil no sentido de compreender o peso dos vários parâmetros 
nutricionais/bioquímicos sobre o risco cardiometabólico e o “score” das CVD. Os resultados 
obtidos no estudo de intervenção (análise secundária após estratificar os voluntários em função do 
IMC) parecem reforçar os dados obtidos na “baseline”, acerca dos efeitos biológicos do EPA/DHA, e 
do seu rácio, e.g., sobre o perfil lipo(apo)proteico, e que estão dependentes do grau de 
adiposidade e/ou da presença de um quadro sub-clínico de inflamação, e que obtém suporte nos 
modelos teóricos, em relação ao efeito antioxidante(/anti-inflamatório) dos HUFA n-3, e em 
particular do EPA (20:5 n-3), uma vez que, e.g., as L-HDL (p > 0.05) que se associam de forma 
negativa, e os níveis de glucose em jejum de forma positiva, com as oxLDL, nesta amostra 
populacional, não apresentam variação significativa (L-HDL), e com a glicemia a aumentar (p < 
0.05), ao longo do período de intervenção. Trabalho futuro deve ser efetuado no sentido de 
melhor compreender o efeito do rácio EPA/DHA em estudos em humanos, e a função dos produtos 
da oxidação/β-oxidação destes AG e, em particular, nos indivíduos com excesso 
ponderal/obesidade. 
 A associação positiva entre os PUFA totais da dieta, mas não os SFA, e a concentração 
plasmática da EL é, ao melhor conhecimento observada e reportada pela primeira vez, o que 
representa um mecanismo possível pelo qual os PUFA podem contribuir para a diminuição dos 
níveis de HDL-c, e trabalho futuro deve explorar o envolvimento proposto no presente trabalho, 
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das vias de transdução de sinal da insulina, como a via PI3K(PTEN)/Akt/mTOR e, em particular, nos 
indivíduos com insulinemia/insulino-resistência, característico dos indivíduos obesos e/ou com 
comorbilidades. Em adição, a correlação positiva entre a EL (p < 0.05) com a % células β, observada 
no presente trabalho, reforça a ligação entre a lipase com a insulina. Trabalho futuro deve 
demonstrar o envolvimento dos PUFA n-3 vs. n-6, e do rácio n-3/n-6, na regulação da PTEN, e da via 
PI3K/Akt, nos mecanismos associados, ao efeito dos PUFA totais, sobre o metabolismo das 
lipoproteínas ricas em ApoB e nos níveis de HDL-c, e em particular na obesidade e comorbilidades 
associadas, incluindo as doenças oncológicas. A EL e o IMC mostraram ser preditores 
independentes das S-HDL e das L-HDL, respetivamente. Sendo que as correlações encontradas no 
presente estudo permitiram estabelecer uma aproximação mecanística que pode explicar alguns 
dos efeitos metabólicos da lipase endotelial (EL), i.e., na interface entre a inflamação e o 
metabolismo/homeostasia dos lípidos, como os ácidos gordos, o que parece ser suportado, pelo 
menos em parte, pelos modelos teóricos. 
 Por um lado, tomando como exemplo o grupo de indivíduos obesos, nenhum dos 
parâmetros de adiposidade associou-se com as subfrações moleculares das LDL e das HDL, e o IMC 
não apresentou correlações significativas, dentro das suas classes, com os fatores de risco 
tradicionais das CVD, o que parece denotar, de forma consistente, a capacidade discriminativa dos 
pontos de corte do IMC, em uma amostra populacional constituída essencialmente por indivíduos 
adultos Caucasianos (95 %). Por outro lado, quando se considera toda a amostra populacional, os 
ácidos gordos trans, os lípidos, e os Hidrat. Carb. da dieta (% E), a Leptina e as HDL-c 
apresentaram-se como preditores independentes do IMC. No grupo de indivíduos com IMC ≥ 25 
kg/m2, os TFA da dieta (% E) (p = 0.041) e a leptina (p = 0.004) apresentam-se como preditores 
independentes, e positivos, do IMC, e com o HDL-c como preditor negativo, e com as proteínas (% 
E) negativamente associadas com o peso corporal, no grupo de indivíduos normoponderais (IMC < 
25 kg/m2); o que é observado igualmente para os aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA, Leu, 
Ileu, e Val), que se correlacionam negativamente com o peso corporal, por mecanismos que 
parecem envolver a leptina e os biomarcadores de inflamação como a IL-6 e, deste modo, justificar 
a capacidade anti-obesogénica dos BCAA, em particular, e a capacidade preventiva dos a.a. 
proteogénicos, em geral. Contudo, trabalho futuro deve promover estudos experimentais para um 
melhor entendimento acerca dos mecanismos relacionados com os eventuais efeitos anti-
obesogénicos dos a.a. proteogénicos e/ou dos BCAA sobre o peso corporal, e que podem envolver, 
pelo menos em parte, a via do JAK/STAT.  
 Os resultados obtidos, em uma sub-amostra de indivíduos na “baseline”, mostraram que os 
TFA, que apresentam capacidade inibitória sobre a estimativa das atividades da SCD16 e da SCD18 
nas RBC, em conjunto com o teor de lípidos totais, e o rácio PUFA/SFA, devem ser considerados 
nos estudos de intervenção, pelo seu efeito significativo sobre os parâmetros bioquímicos e os 
biomarcadores cardiometabólicos.  

Em suma, o enriquecimento da dieta, e.g., de “dietas prudentes”, com peixe gordo 
(sardinhas portuguesas), pode providenciar uma nova estratégia que é, simultaneamente, 
eficiente, fácil, disponível e barata para se lutar contra as comorbilidades cardiometabólicas 
associadas à Obesidade, à Diabetes tipo 2 e ao Síndrome Metabólico. A vocação Atlântica de 
Portugal, incluindo os “stake holders” da fileira do mar, não deixarão de analisar esta “nova 
perspetiva” de valorização dos seus produtos e de utilizarem o pescado como “alimento funcional”, 
com impacto na saúde individual e na Saúde Pública, contribuindo de forma visível para o bem-
estar das populações. Ao mantermos um peso corporal adequado ou diminuindo a prevalência do 
excesso ponderal e da Obesidade com as morbilidades associadas, economiza-se em gastos “per 
capita” em saúde. O impacto em termos sócio-económicos é enorme! 
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