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RESUMO 

 

A existência ou inexistência de alimentos no organismo interferem diretamente no 

processo metabólico de carboidratos, lipídeos e proteínas. Além disso, todos os 

tecidos possuem peculiaridades metabólicas que se associam para que seja atingida 

uma regulação equilibrada e harmoniosa. Essa associação abrange as atividades 

enzimáticas de todas as vias, o conjunto metabólico particular de cada órgão e o 

controle dos hormônios.Nesse sentido, a finalidade deste trabalho é rever os pontos 

fundamentais sobre o metabolismo celular, discutindo-se a maneira com que a 

quantidade energética de cada célula provoca mudanças na regulação metabólica 

de todo o organismo, seja no interior ou no exterior dos corpos celulares. Para tanto, 

estuda-se os tipos de combustíveis mais utilizados pelo corpo quando o mesmo se 

encontra em estado alimentado, em jejum ou em jejum prolongado, considerando as 

características próprias do fígado, do tecido adiposo, dos músculos, do cérebro e do 

sangue, priorizando a integração do metabolismo energético celular dos seres 

humanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Integração metabólica. Estado alimentado. Estado em jejum e 

em jejum prolongado. Insulina. Glucagon. Adrenalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The existence or nonexistence of foods in the body directly interferes with the 

metabolic process of carbohydrates, lipids and proteins. In addition, all tissues have 

metabolic peculiarities that associate to achieve a balanced and harmonious 

regulation. This association includes the enzymatic activities of all pathways, the 

particular metabolic set of each organ and the control of the hormones. In this sense, 

the purpose of this work is to review the fundamental points about the cellular 

metabolism, discussing how the energetic quantity of each cell causes changes in 

the metabolic regulation of the whole organism, either inside or outside the cell 

bodies. In order to do so, the types of fuels most used by the body when it is in the 

fed state, fasting or prolonged fasting are studied, considering the characteristics of 

the liver, adipose tissue, muscles, brain and blood, prioritizing the metabolic 

integration of human beings. 

 

 

KEY WORDS: Metabolic integration. Status fed. Fasting and fasting state. Insulin. 

Glucagon. Adrenaline. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A integração metabólica e sua regulação é um estudo complexo, pois dele faz 

parte a harmonia do funcionamento do organismo como um todo, dessa forma é 

indispensável analisar as principais vias metabólicas do nosso corpo 

(NELSON,2014;STRYER, 2014;MARZOCCO, 2015).  

Todos os tecidos do organismo humano são responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma atividade específica, o que retrata sua estrutura 

organizacional e seu metabolismo. Assim, basicamente, o tecido muscular 

esquelético age para a realização de movimento dirigido, o tecido adiposo, por sua 

vez, conserva e compartilha combustível no formato de gordura, utilizada como fonte 

de energia para todos os tecidos e órgãos, e também como isolante de temperatura; 

o cérebro é capaz de bombear íons, através de suas células, para formar sinais 

elétricos (NELSON, 2014; HARVEY;FERRIER, 2012). 

Em sequência, o tecido hepático, estudado detalhadamente por causa de sua 

função primordial na execução e divisão da atividade metabólica, fornece aos 

demais tecidos e órgãos com a quantidade exata de substâncias nutritivas 

essenciais, por meio do sistema vascular (NELSON, 2014). 

A partir dessa constatação, compreende-se que as funções hormonais 

formam e controlam as ações metabólicas dos mais diversos tecidos e, ainda, 

potencializam a distribuição de energia para cada parte do corpo, a depender de 

suas necessidades (NELSON, 2014). 

Portanto, as diferentes rotas metabólicas associam-se entre si de maneira 

complexa, para que se atinja uma regulação equilibrada e harmoniosa. Essa 

associação abrange as atividades enzimáticas de todas as vias, o conjunto 

metabólico particular de cada órgão e o controle dos hormônios 

(NELSON,2014;STRYER, 2014;MARZOCCO, 2015).  

Nesse panorama, o presente trabalho trata dos mecanismos de integração 

metabólica, entendendo-se por metabolismo a junção de todas as reações químicas 

presentes dentro de um corpo celular, estimuladas ou inibidas por enzimas. 

Primeiramente, trata-se sobre as principais vias de síntese ou degradação das 

principais macromoléculas celulares, que, nos seres humanos, são a glicólise,a 



9 
 

 

gliconeogênese, glicogênese, glicogenólise, o Ciclo do ácido cítrico, a fosforilação 

oxidativa, vias das pentoses, o ciclo da ureia, síntese de aminoácidos, a oxidação de 

aminoácidos, a β-oxidação e a cetogênese. 

Destaca-se as funções específicas de cada órgão e tecidos, delineando o 

papel essencial de todos eles na coordenação e funcionamento do corpo, para tanto, 

estuda-se a distribuição e processamento de nutrientes pelo fígado; o 

armazenamento e o fornecimento de ácidos graxos pelo tecido adiposo; a utilização 

de ATP pelos músculos para o desenvolvimento de atividade mecânica; o emprego 

de energia pelo cérebro para a transmissão de impulsos elétricos; por fim, o 

transporte de oxigênio, metabólitos e hormônios pela corrente sanguínea. 

Aprofundando no tema sobre os instrumentos que mantêm um equilíbrio 

sistêmico sobre a integração metabólica, inter-relacionando o fígado, o tecido 

adiposo, o músculo e o encéfalo. Sendo regulado principalmente pela insulina e pelo 

glucagon. Relata-se também, a resposta do corpo em diferentes estados 

metabólicos, notadamente, em relação ao estado bem alimentado, em jejum e em 

inanição. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 MECANISMOS DE REGULAÇÃO METABÓLICA 

 

 

Metabolismo configura-se como um conjunto de interações celulares 

extremamente ordenadas e estruturadas, em que vários complexos enzimáticos 

catalisam diversas reações químicas, a fim de degradar ou sintetizar 

macromoléculas necessárias à vida. Em geral,são organizadas em sequências de 

múltiplos passos,denominadas vias.Essas vias podem ser classificadas como 

catabólicas (de degradação) ou anabólicas (de síntese) (NELSON, 2014;STRYER, 

2014;MARZOCCO, 2015;HARVEY, FERRIER,  2012). 

Salienta esclarecer que os seres vivos, quanto à maneira como se retira 

quimicamente o carbono da atmosfera, são classificados em duas categorias: 

autotróficos e os heterotróficos. Os primeiros utilizam o CO2 do meio ambiente como 

fonte exclusiva, produzindo todas as suas moléculas a partir do carbono atmosférico,  

o que acontece com as algas verdes e as plantas vasculares (NELSON, 2014). 

Dentre todos os ecossistemas terrestres, os seres heterotróficos e 

autotróficos coexistem e fazem parte de um sistema em que ambos são mutuamente 

dependentes uns dos outros, considerando que esses utilizam o CO2 proveniente da 

atmosfera para formar suas partículas orgânicas, produzindo, por alguns deles, água 

no decorrer do processo; e aqueles, por outro lado, transformam as biomoléculas 

dos autotróficos em nutrientes e restituem o CO2 para o meio. Logo, a partir dessas 

transformações químicas, CO2, O2 e H2O são repetidamente renovados, formando-se 

o ciclo da vida e tendo como precursor a energia solar (NELSON, 

2014;MARZOCCO, 2015). 

Ademais, cumpre esclarecer ainda que todos os seres vivos também 

dependem de nitrogênio, fundamental para a produção de aminoácidos, 

nucleotídeos e outros elementos. Entretanto, apenas alguns seres conseguem 

transformar o N2 do meio ambiente em NH3 ,como as cianobactérias e as bactérias 

de solo. Ainda, algumas bactérias, as nitrificantes, oxidam o NH3 em nitratos e 

nitritos; e outras transformam o NO3
- em nitrogênio atmosférico (NELSON,2014). 
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Dessa forma, os ciclos de nitrogênio em conjunto com o do carbono e do 

oxigênio operam na ecosfera e influenciam de forma direta a vida de todas as 

espécies, sendo indispensáveis para se manter a harmonia perfeita entre as funções 

dos autotróficos (produtores) e dos heterotróficos (consumidores). Com efeito, esses 

ciclos são estimulados por uma incessante corrente de energia, originada pela luz 

solar e convertida pelo processo de fotossíntese, sendo empregada para produzir 

carboidratos ricos em fonte energética e outras substâncias nutritivas para os seres 

heterotróficos (NELSON, 2014). 

De tal sorte, nas demais conversões de energia, há uma perda energética 

(carga livre) e um incremento forçado em sua fração inutilizável (calor e entropia). 

Isso significa que, em oposição ao reaproveitamento de matéria, a fonte energética 

utilizada pelos heterotróficos não é reciclada, sendo dissipada na forma de calor e 

entropia. Portanto, conclui-se que o carbono, o oxigênio e o nitrogênio são 

reutilizados de forma contínua, porém, a energia é convertida em mecanismos que 

não são reaproveitados e não são reutilizados de forma contínua (NELSON, 2014). 

Assim, entende-se por metabolismo a junção de todas as reações químicas 

presentes dentro de um corpo celular, estimuladas por enzimas, que estabelecem as 

vias metabólicas. Todas as fases, que se sucedem continuamente em uma 

integração metabólica, fornecem uma discreta reação própria, que, usualmente, 

constitui na extração, na movimentação ou no aumento de uma partícula ou um 

grupo funcional. O agente é transformado em um elemento resultante de uma cadeia 

de reações metabólicas interpostas, denominadas de metabólitos (NELSON, 

2014;STRYER, 2014;MARZOCCO, 2015;HARVEY, FERRIER, 2012). 

Por sua vez, o catabolismo é a etapa de decomposição metabólica em que 

há a transformação de partículas nutritivas, como gorduras, proteínas e carboidratos, 

em partículas diminutas e mais simples, por exemplo, dióxido de carbono, ácido 

láctico e amônia (NELSON, 2014; HARVEY, FERRIER, 2012). 

As reações catabólicas dissipam carga energética, e porção dessa carga é 

mantida na condição de ATP e de carregador de elétrons reduzidos, como NADH, 

FADH2 e NADPH; o remanescente desaparece na forma de calor (NELSON, 2014; 

HARVEY, FERRIER, 2012). 

Ao contrário, o anabolismo (biossíntese), a partir de agentes simples e 

menores, produz partículas grandes e complexas, entre elas polissacarídeos, ácidos 
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nucléicos, lipídeos e proteínas. Esse tipo de transformação depende de energia, 

proveniente, normalmente, de quando o grupo fosforil do ATP é transferido e da 

potência redutora de NADH, NADPH e FADH2 (NELSON, 2014; HARVEY, 

FERRIER, 2012). 

Determinadas vias metabólicas são realizadas em apenas uma dimensão, 

ou seja, transformam-se de forma simples e lineares.Por outro lado,  outras são 

subdivididas em várias cadeias, produzindo vários resultados úteis derivados de um 

só agente inicial ou transformando diversos agentes iniciais em um só resultado. 

Normalmente, as interações do processo de catabolismo são 

concêntricas/confluentes, já as referentes ao processo de anabolismo são 

dissonantes. Por fim, existem ainda algumas interações que formam um ciclo, isto é, 

um agente original é reestruturado em uma sequência de ações que transformam 

outro agente original em um resultado (NELSON, 2014; HARVEY, FERRIER, 2012). 

Além disso, quase todas as células possuem enzimas encarregadas de 

promover a degradação e a síntese de grupos significativos de biomoléculas, como 

os ácidos graxos. Entretanto, caso essa degradação e síntese ocorram ao mesmo 

tempo, a função enzimática se tornaria inútil. Para evitar tal situação, ocorre a 

regulação recíproca das sequências de transformações anabólicas e catabólicas, 

isto é, no momento em que uma sequência se torna ativa, a outra é suspensa 

(NELSON, 2014; HARVEY, FERRIER, 2012). 

Essa coordenação não aconteceria se as rotas anabólicas e catabólicas 

viessem a ser catalisadas por categorias idênticas de enzimas, uma vez que o 

anabolismo e o catabolismo atuam em direções opostas. Assim, o bloqueio de uma 

enzima ligada ao processo de catabolismo também bloquearia as transformações 

anabólicas. Essas duas vias podem ligar os produtos finais semelhantes, utilizando, 

em grande parte, enzimas iguais, mas, obrigatoriamente, ao menos uma das fases é 

catalisada por enzimas diversas nos processos catabólico e anabólico,e essas 

enzimas são consideradas como marcas de regulação independentes (NELSON, 

2014; STRYER, 2014; MARZOCCO, 2015; HARVEY, FERRIER, 2012). 

Ademais, com o intuito de que as reações anabólicas e catabólicas sejam 

fundamentalmente irreversíveis, ao menos uma das transformações em cada 

direção deve ser, tratando-se das relações termodinâmicas, favorável, ou seja, uma 

transformação cujo processo contrário seja desfavorável. Como colaboração auxiliar 
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à regulação independente das cadeias reacionais de anabolismo e catabolismo, elas 

normalmente acontecem em estruturas diferenciadas das células, como é o caso do 

catabolismo na mitocôndria dos ácidos graxos (NELSON, 2014; HARVEY, 

FERRIER, 2012). 

Assim, a quantidade de intermediários, enzimas e reguladores é variável, a 

depender de suas utilizações em cada estrutura celular. Como as interações 

metabólicas são, de maneira cinética, limitadas pela intensidade do substrato, 

grupos isolados de intermediários catabólicos e anabólicos auxiliam no equilíbrio 

metabólico. Esses mecanismos que diferenciam o anabolismo e o catabolismo serão 

fundamentais para o presente estudo, a serem tratados no decorrer do trabalho 

(NELSON 2014). 

Nesse contexto, mais uma espécie de controle dentro da célula é a 

regulação alostérica que, por meio de interposição metabólica ou de uma coenzima 

(como os aminoácidos ou ATP), demonstra a condição de metabolismo intracelular. 

Exemplificando, quando o corpo celular possui uma concentração de aspartato 

necessária para suprir as suas carências imediatas, ou quando as taxas de ATP 

demonstram não ser fundamental a utilização acessória de combustível naquele 

instante, esses indícios impedem, de forma alostérica, a ação de uma ou mais 

enzimas nas reações específicas (NELSON, 2014; HARVEY, FERRIER, 2012). 

Nos organismos multicelulares, as ações de metabolismo de partes 

diferentes são moldadas e adaptadas por condições hormonais e de crescimento 

que agem no exterior celular. Em determinadas condições, essa modulação 

acontece quase de forma imediata – por vezes, até em tempo inferior a milissegundo 

– por modificações no grau dos mensageiros situados dentro das células, que 

também são capazes de alterar a ação enzimática por meios alostéricos ou por 

alterações equivalentes, por exemplo, a fosforilação (STRYER, 2014). 

Por outro lado, a situação pode ser diferente quando a manifestação externa 

altera a quantidade enzimática de dentro da célula, apenas modificando a rapidez de 

sua síntese ou degradação, de maneira que o resultado seja obtido em minutos ou, 

até, horas (NELSON, 2014). 

Portanto, as diferentes vias metabólicas associam-se entre si de maneira 

complexa, para que se atinja uma regulação equilibrada e harmoniosa. Essa 
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associação abrange as atividades enzimáticas de todas as vias, o conjunto 

metabólico particular de cada órgão e o controle dos hormônios (NELSON, 2014). 

A fim de que seja obtido entendimento mais completo sobre o tema, 

apresenta-se um mapa metabólico, em que se descreve as vias centrais do 

metabolismo energético, conforme a seguir demonstrado pela Figura 01. 

Figura 01: Mapa metabólico e suas principais vias. 

As setas das transformações em curva demonstram transformações em uma direção e na 

direção inversa, catalisadas por enzimas diferentes. As setas retas demonstram 

transformações em uma direção e na direção oposta, mas catalisadas por uma só enzima. 
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Legenda: o texto da cor azul indica intermediários metabólicos dos carboidratos; já o em 

marrom indica intermediários metabólicos dos lipídeos; por fim, o texto em verde indica os 

intermediários metabólicos das proteínas. Fonte: HARVEY; FERRIER, 2012. 

Essa figura é utilizada para se conferir as conexões entre as vias, por meio 

das reações realizadas, com finalidades traçadas por metabólitos intermediários; 

bem como para definir o resultado do bloqueio de uma das transformações sobre o 

curso dos metabólitos, que pode acontecer, conhecendo o ponto de bloqueio 

conferido por conseqüência de um fármaco ou da deficiência hereditária na ação 

enzimática (HARVEY, FERRIER, 2012). 

Diante do exposto, faz-se destacar que as reações descritas neste trabalho 

têm papel essencial no sistema funcional dos organismos vivos. Portanto, as 

observações trazidas no mesmo contêm informações relevantes, que possuem 

aplicação em várias áreas, como a medicina, biotecnologia e a agricultura. 

 

 

2.1.1 Ativação e inibição alostérica 

 

 

As enzimas controladas por reações não-covalentes são denominadas de 

alostéricas. Essas possuem uma parte afastada daquela em que se conecta o 

substrato, na qual reduzidas moléculas regulatórias – efetores – são capazes de se 

unir e alterar a ação catalisadora dessas enzimas. Ao se conectarem à enzima, o 

efetor alostérico tem a possibilidade de ampliar ou reduzir a atuação catalítica, 

chamada de efetor positivo e negativo, respectivamente, por meio de alterações no 

sítio catalítico (NELSON, 2014). 

Em geral, as enzimas alostéricas estão presentes em quase todas as 

transformações metabólicas e são utilizadas comumente para catalisar uma reação 

irreversível situadas no começo da via. Em relação à sua estrutura, são 

consideradas como oligoméricas, isto é, são formadas por múltiplas cadeias de 

polipeptídio, sendo que cada uma delas possui um sítio ativo. A junção do substrato 

ao sítio ativo de uma das subunidades provoca a constituição das demais, 

favorecendo essa união em relação aos demais substratos (HARVEY, 

FERRIER,2012). 
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Esse grupo de proteínas alostéricas compõe uma categoria de enzimas que 

não são estudadas de acordo com o modelo de Michaelis-Menten, pois elas, 

normalmente, demonstram gráficos sigmoides que comparam a velocidade da 

transformação com a concentração de substrato, em contraposição aos gráficos 

hiperbólicos conjecturados pela equação Michaelis-Menten (STRYER, 2014). 

Ademais, esse tipo enzimático consiste em um controlador sensível das 

atividades metabólicas, uma vez que, ao se conectarem a metabólitos específicos, 

sua função passa por importantes modificações. Esses metabólitos, denominados 

moduladores ou efetuadores, são positivos ou negativos, responsáveis por aumentar 

ou reduzir a velocidade da reação, respectivamente. Assim, entende-se que os 

efetuadores alostéricos são capazes de funcionar como inibidores, bem como 

ativadores das transformações enzimáticas (MARZOCCO , 2015). 

Com efeito, em grande parte das vias responsáveis pelo metabolismo, torna-

se ordinário que o resultado produzido atue como modulador alostérico negativo, 

pois catalisa as reações iniciais da via. Logo, se a quantidade do que foi produzido 

for aumentada, ele atuará como inibidor, e, consequentemente, a velocidade da 

reação será menor, bem como sua própria produção. Esse sistema chama-se 

inibição por retroalimentação ou feedback (MURRAY, 2013). 

Por outro lado, se o resultado final for consumido, sua quantidade dentro da 

célula será reduzida, o que fará com que a inibição da via não seja processada e as 

reações sejam realizadas a partir de uma velocidade maior.  

Dessa forma ainda, ressalva-se que as partículas energéticas ou 

potencialmente energéticas (por exemplo, ATP e NADH, respectivamente) são, em 

geral, inibidores catabólicos. Isso porque, a finalidade essencial do catabolismo é 

gerar energia, então, caso a célula esteja com carga energética, não há a 

necessidade de degradação de mais partículas. Em contrapartida, as partículas de 

AMP, ADP e NAD+ indicam a ausência de energia intracelular, sendo fundamental a 

reposição das taxas energéticas e a ativação do catabolismo (NELSON, 2014). 

 

 

 

 

 



17 
 

 

2.1.2 Modificação covalente de enzimas 

 

 

A atuação enzimática também pode ser controlada por alterações 

covalentes, como é o caso da adição de grupos fosfato em enzimas bifuncionais. A 

fosforilação é um processo bastante rotineiro na regulação enzimática, pois a adição 

desse tipo de grupo pode estimular ou inibir a atuação de variadas enzimas 

(NELSON, 2014). 

Um exemplo seria as células dos músculos que reagem à adrenalina, a partir 

da quebra do glicogênio em glicose, a fim de que seja produzida energia em virtude 

de maior ação muscular. Assim, essa quebra é catalisada por meio da ação da 

enzima Glicogênio fosforilase, que é estimulada pelo processo de fosforilação, em 

contrapartida à união da epinefrina ao receptor situado na superfície celular. Por 

essa razão, a fosforilação proteica exerce função principal na regulação de diversas 

outras funções intracelulares, inclusive em relação ao desenvolvimento e 

especialização celular (STRYER, 2014). 

 

 

2.1.3 Regulação por mudanças na quantidade de enzima 

 

 

No interior da célula, a concentração de uma enzima específica varia de 

acordo com sua velocidade de síntese e de degradação. Caso a aceleração de 

síntese e degradação seja a mesma, a quantidade enzimática não será alterada com 

o decorrer do tempo. Entretanto, caso a aceleração de síntese seja maior que a de 

degradação, a atividade crescerá (NELSON,2014) 

Dessa forma, os sistemas de regulação da atuação enzimática, na qual os 

genes codificadores são compelidos ou contidos, são melhores que os sistemas que 

regulam a velocidade de degradação. Por essa razão, quando se discute o tópico 

em questão, ressalta-se enfaticamente os processos de regulação relacionados aos 

genes (STRYER, 2014; AZEVEDO, 2013). 

Nesse contexto, o indução de um gene que se põe a influenciar no 

acréscimo da atuação enzimática (resultado desse gene), fundamental para que a 
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transcrição e tradução ocorram, possui um sistema lento de instalação. 

Normalmente, esse sistema de controle tem importância para as enzimas com alta 

velocidade de degradação (MURRAY, 2013). 

Por outro lado, caso a enzima não tenha alta velocidade de degradação, a 

sua atuação será tranquilamente controlada pelo referido processo. 

Consequentemente, caso seja preciso de semanas para que as partículas existentes 

sofram degradação, por falta de síntese, seria necessário aguardar longo tempo 

para que a atuação enzimática fosse reduzida consideravelmente. Em contrapartida, 

se o procedimento de degradação for devagar, o acréscimo na velocidade do 

processo de síntese induziria a maior concentração enzimática intracelular, o que 

acabaria por retardar também o tempo para que se retorne aos níveis iniciais 

(HARVEY,FERRIER 2012). 

Como exemplos de enzimas cuja velocidade de degradação é elevada estão 

a piruvatocarboxilase e a glicose-6-fosfatase. Ambas são partículas chamadas de 

“marca-passo” da gliconeogênese, pois sua síntese é estimulada, no fígado, no 

momento em que as taxas de glucagon estão altas e as de insulina baixas, por 

consequência, de taxas glicêmicas baixas. Assim, o estímulo dos genes específicos 

tem função homeostática na glicemia, porque colabora para que a aceleração da 

gliconeogênese seja maior e, assim, se conserte o estado hipoglicêmico existente 

antes da indução da gliconeogênese (NELSON, 2014). 

 

 

2.1.4 Compartimentalização de enzimas 

 

 

As enzimas são, em diversas ocasiões, armazenadas em parcela 

determinada da célula, local em que elas realizam suas funções. Nesse sentido, 

entende-se por compartimentalização o fato de que as enzimas indispensáveis para 

transformações específicas são concentradas nos locais em que agem, sendo 

assegurado que elas tenham substratos dos quais necessitam imediatamente, não 

deteriorando a célula e com ambiente próprio para seu funcionamento (NELSON, 

2014). 
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2.2 ESPECIALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 

 

 

 Todos os tecidos da estrutura corporal humana exercem atividades próprias e 

específicas, que são refletidas na anatomia do corpo e no processo metabólico. 

Dessa forma, o músculo esquelético produz movimento conduzido. Já o tecido 

adiposo acumula e reparte energia por meio de gordura, que atua como combustível 

para o corpo e como isolante de temperatura. Na estrutura cerebral, íons são 

bombeados das suas células, por meio da membrana plasmática, para gerar sinais 

elétricos. Por último, o fígado possui função essencial para a realização do processo 

metabólico, sendo ele o responsável por prover energia aos demais órgãos e tecidos 

(NELSON, 2014). 

 

 

2.2.1 Fígado: processa e distribui os nutrientes 

 

 

No decorrer da digestão, os mamíferos processam as principais substâncias 

nutritivas – proteínas, carboidratos e gorduras – por meio da hidrólise feita por 

enzimas. Esse processo é essencial para que as células do epitélio (envolvem o 

lúmen do intestino) assimilem apenas moléculas relativamente diminutas. Em geral, 

a maioria dos monoacilgliceróis e ácidos graxos desprendidos pela degradação de 

gorduras no sistema intestinal são acumuladas sob a conformação de triacilgliceróis 

no interior das células do epitélio intestinal (HARVEY,FERRIER, 2012). 

Depois da absorção, vários aminoácidos e açucares, bem como determinados 

triacilgliceróis reconstituídos, são transportados desde as células epiteliais do 

intestino, passando pelos vasos sanguíneos, até chegarem ao fígado. Os demais 

triacilgliceróis são deslocados para o tecido adiposo através dos nódulos linfáticos 

(HARVEY,FERRIER, 2012). 

Nesse contexto, ressalta-se ainda que a veia porta consiste no caminho direto 

existente entre os órgãos digestivos e o fígado, motivo pelo qual este é o primeiro a 

ter contato com os nutrientes consumidos. O fígado, por sua vez, possui duas 

espécies principais de células: as Kupffer (fagócitos essenciais para a atividade 
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imunológica) e os hepatócitos (convertem partículas nutritivas em energia e em 

precursores fundamentais para os demais tecidos, além de as exportarem pelo 

sangue). Com efeito, o tipo e a quantidade nutricional providos para o fígado oscilam 

de acordo com diferentes aspectos, inclusive a depender da dieta adotada e do 

intervalo feito entre as refeições. Da mesma forma, a exigência dos demais tecidos 

por energia e precursores muda em decorrência do tipo de órgão, bem como em 

razão do grau de atividade e a condição nutritiva global do sujeito (MARZOCCO, 

2015; LIMA-SILVA, 2007). 

Assim, a fim de atender a esses aspectos oscilantes, o fígado possui uma 

considerável maleabilidade em relação ao metabolismo. Por exemplo, caso a 

alimentação da pessoa contenha carboidrato em abundância, os hepatócitos se 

munem com elevadas taxas enzimáticas para que seja processado a glicogênese 

para armazenamento da glicose (STRYER, 2014). 

Em relação aos demais tecidos, existe também uma certa flexibilidade quanto 

ao processo metabólico, a depender de variadas condições. Entretanto, nenhum 

deles  possui tamanha capacidade de adaptação como o órgão em questão, por 

isso, ele é peça central no metabolismo realizado no corpo (HARVEY,FERRIER 

2012). 

Por conseguinte, faz-se necessário a apresentação dos prováveis 

direcionamentos acerca dos açúcares, aminoácidos e lipídeos que adentram no 

fígado pelas vias sanguíneas. 

 

 

2.2.1.1 Processamento e distribuição de açúcares 

 

 

 O transportador GLUT-2 presente na superfície dos hepatócitos possibilita 

seu espalhamento rápido, de forma que a quantidade de açúcar dentro dessa célula 

seja igual àquela existente no sangue. A glicose que entra no fígado é fosforilada 

pela glicocinase a fim de que seja produzida a glicose-6-fosfato. A presença dessa 

enzima (glicocinase) possibilita que os hepatócitos continuem fosforilando a glicose, 

mesmo quando sua quantidade no fígado aumenta ao ponto que sobrepesaria 

outras hexocinases. Além disso, o seu alto Km permite também que o processo de 
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fosforilação se reduza ao mínimo no momento em que a quantidade de açúcar é 

pequena, impedindo o seu consumo por glicólise, como fonte de energia. Todo esse 

processo faz com que seja poupada glicose para os demais tecidos (NELSON, 

2014). 

 Por sua vez, a glicose-6-fosfato é o precursor de várias rotas metabólicas no 

hepatócito, a variar de acordo com a demanda existente no organismo. Assim, pela 

atuação de diversas enzimas controladas de forma alostérica e, através do controle 

hormonal de concentração e atividade enzimática, o órgão em questão será o 

responsável por direcionar o caminho da glicose para que esta atue em uma ou mais 

dessas vias (HARVEY,FERRIER, 2012). 

 Nesse contexto, é apresentado na Figura 02, para melhor visualização do 

processo metabólico para a glicose-6-fosfato 

 

Figura 02 – Metabolismo de carboidratos no 
hepatócito 

    
Fonte: NELSON, 2014. 

 
 

A partir da análise da Figura 02, nota-se que a reação sinalizada pelo número 

“1” converte a glicose-6-fosfato em glicose livre, através do processo de desforilação 
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pela enzima glicose-6-fosfatase. No momento em que a quantidade de glicose-6-

fosfato é limitada, esta é a via mais utilizada, pois as taxas de glicose no sangue 

devem ser relativamente elevadas. Por outro lado, na indicação “2”, o açúcar que 

não for prontamente utilizado para conservar as taxas glicêmicas será transformado 

em glicogênio hepático ou destinado para outro lugar (NELSON, 2014). 

Já na terceira via (“3”), a acetil-CoA produzida pode sofrer oxidação para a 

fabricação de ATP no ciclo do ácido cítrico. Entretanto, cumpre ressaltar que, em 

geral, os ácidos graxos são os mais utilizados na fabricação de ATP no fígado. 

Seguindo-se para o número “4” é possível perceber que, a acetil-CoA pode ser 

utilizada como fator precursor dos ácidos graxos, que são agregados em TAG e 

fosfolipídeos, e de colesterol. Parte significante de lipídeos processados no órgão 

em questão é deslocada por lipoproteínas, através do sangue, com destino a outros 

tecidos (NELSON, 2014). 

Por fim, a glicose-6-fosfato pode, ainda, ingressar nas reações das pentoses-

fosfato, produzindo NADPH que será utilizado na biossíntese de colesterol e de 

ácidos graxos, bem como produzindo D-ribose-5-fosfato, essencial para a síntese de 

nucleotídeos (NELSON, 2014). 

 

 

2.2.1.2 Processamento e distribuição de aminoácidos 

 

 

Em relação aos aminoácidos que ingressam nos hepatócitos, existem várias 

rotas possíveis para que se dê o metabolismo. 

Na primeira via da figura 03 trazida em sequência, nota-se que os 

aminoácidos são precursores para as transformações proteicas, pois o fígado restitui 

repetidamente essas proteínas, e ainda, esta é área onde ocorre a biossíntese de 

grande parte das proteínas plasmáticas. Na via de número “2”, os aminoácidos 

migram, através do sangue, para os demais órgãos, a fim de serem utilizados na 

produção de proteínas para os tecidos (NELSON, 2014). 

Em seguida, na indicação “3” há outros aminoácidos como precursores no 

processo de biossíntese de nucleotídeos, compostos nitrogenados e hormônios. Em 

quarto, nota-se que os aminoácidos não utilizados na forma da via anterior são 
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transaminados e desconstituídos para produzir piruvato, bem como intermediários 

do ciclo de ácido cítrico, sendo que a amônia dispendida será transformada em ureia 

a ser excretada.  

O número “5” demonstra que o piruvato pode ser modificado para assumir a 

forma de glicogênio e glicose, por meio da gliconeogênese, ou, de acordo com a via 

“6”, pode ser transformado em acetil-CoA, tendo múltiplos destinos: o primeiro, 

indicado pelo número “7”, seria a oxidação por meio do ciclo do ácido cítrico; depois, 

no número “8”, a fosforilação oxidativa para que se obtenha ATP; ou, pela via “9”, 

transformação em lipídeos para que se promova o armazenamento. Por último, na 

via “10”, os intermediários do ciclo do ácido cítrico podem ser redirecionados para a 

transformação de glicose, por meio da gliconeogênese (NELSON, 2014). 

Nesse sentido, destaca-se o metabolismo de aminoácidos no hepatócito 

observado na figura 03: 

 

Figura 03 –Metabolismo de aminoácido 
no hepatócito 

   
Fonte: NELSON, 2014. 
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Cumpre destacar  que o órgão em questão  é o responsável por proceder as 

transformações metabólicas dos aminoácidos que derivam, de forma inconstante, de 

outros tecidos. O sangue, por sua vez, é abastecido devidamente com glicose assim 

que os carboidratos são absorvidos depois da digestão ou, no intervalo da 

alimentação, pela transformação do glicogênio, existente no fígado, em glicose 

sanguínea (NELSON, 2014). 

No período existente entre uma alimentação e outra, notadamente se o tempo 

for prolongado, determinadas proteínas musculares são quebradas e transformadas 

em aminoácidos, que, por sua vez, oferecem seu grupamento amina para o piruvato, 

originando alanina para ser encaminhada para o fígado e desaminada. As células do 

fígado,por sua vez, transformam o piruvato em glicose sanguínea, por meio da 

gliconeogênse, e a amônia em ureia para ser excretada. Um dos proveitos oriundos 

do ciclo descrito (glicose-alanina) é abrandar as oscilações das taxas de glicose 

sanguínea durante lapso temporal existente entre duas refeições. A deficiência de 

aminoácidos no tecido muscular é suprida depois de nova ingestão de alimentos 

(HARVEY,FERRIER, 2012). 

Para melhor ilustrar o ciclo da glicose-alanina, apresenta-se a Figura 04: 

 

Figura 04 – Ciclo da Glicose-Alanina 

   
Fonte: NELSON, 2014. 
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2.2.1.3 Processamento e distribuição de lipídeos  

 

 

Os lipídeos são um amplo grupo de compostos químicos orgânicos naturais 

que podem ser subdivididos em vários tipos, entre eles os ácidos graxos. Estes, por 

sua vez, entram no fígado e podem exercer diversas funções dentro do organismo. 

Nesse sentido, a Figura 05 seguinte contém as principais vias metabólicas ocorridas 

nos hepatócitos. 

 

Figura 05 – Metabolismo dos ácidos 
graxos no hepatócito 

 

 Fonte: NELSON, 2014. 

 

Na via de número “1”, observa-se que alguns ácidos graxos são 

transformados em lipídeos hepáticos. Entretanto, conforme demonstrado na via “2”, 

geralmente, eles são a principal fonte de energia oxidativa dentro do hepatócito. 

Ainda, tratando-se dos ácidos graxos livres, eles podem passar pelo processo de 

ativação e oxidação para produzir NADH e acetil-CoA. Em seguida, na via “3”, a 

última, o acetil-CoA é oxidada por meio do ciclo do ácido cítrico, e na quarta via, 

essas oxidações fazem a síntese de ATP através fosforilação oxidativa (NELSON, 

2014). 
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Já no número “5”, a acetil-CoA, não utilizada pelo hepatócito, é transformada 

em acetoacetato e b-hidroxibutirato; tais substâncias cetônicas são transportadas 

pelas vias sanguíneas para outros tecidos, pois serão utilizadas como fonte de 

energia para o ciclo do ácido cítrico. O acetoacetato e b-hidroxibutirato, 

diferentemente dos ácidos graxos, podem passar através do obstáculo sangue-

cérebro, provendo acetil-CoA ao cérebro para que seja feita a oxidação e, 

consequentemente, seja gerada energia. Na via “6”, porção de acetil-CoA, advinda 

dos ácidos graxos e da glicose, é utilizada na biossíntese de colesterol (fundamental 

para a produção de membranas). Este também é precursor dos hormônios 

esteroides e também dos sais biliares (indispensáveis para o processamento e 

absorção de lipídeos) (NELSON, 2014). 

Os últimos destinos para lipídeos relacionam-se com processos específicos 

para a movimentação de lipídeos insolúveis pela via sanguínea. Então, na sétima 

via, os ácidos graxos são transformados em fosfolipídeos e TAG de lipoproteínas 

plasmáticas, que são responsáveis por fazer a transferência de lipídeos para o 

tecido adiposo a fim de que eles sejam guardados. Na via “8”, determinados ácidos 

graxos livres são conectados à albumina sérica e transferidos para os músculos 

esqueléticos e para o coração, onde são oxidados e utilizados como uma 

considerável fonte de energia (NELSON, 2014). 

Diante do exposto, é importante destacar que o fígado possui um papel 

fundamental como o responsável central pela repartição de nutrientes para todo o 

organismo, de forma a dividi-los e enviá-los aos demais órgãos em quantidades 

exatas, o que leva às diminuições de oscilações no metabolismo, provocadas pela 

alimentação inconstante. Assim, alguns nutrientes são guardados nos hepatócitos, 

como os íons ferro e vitamina A, enquanto o excesso do conjunto amino é 

transformado em ureia e em conjunto com outras substancias são eliminados pelos 

rins (NELSON, 2014). 

Além disso, o fígado também é responsável por promover a destoxificação de 

compostos orgânicos externos – por exemplo, conservantes alimentares, aditivos e 

fármacos –, bem como de outros compostos perigosos em potencial e ausente de 

nutrientes (STRYER, 2013). 
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2.2.2 Tecido adiposo 

 

 

O tecido adiposo é subdividido em duas partes: o tecido adiposo branco e o 

marrom; cada um deles exercem papéis bem distintos durante o processo 

metabólico, os quais serão apresentados a seguir. 

 

 

2.2.2.1 O tecido adiposo branco: armazena e provê ácidos graxos 

 

 

 O primeiro deles não possui forma determinada, pois é amplamente 

espalhado pelo corpo, sendo encontrado embaixo da pele, entorno dos vasos 

sanguíneos e no espaço abdominal. As células desse tecido branco são chamadas 

de adipócitos e possuem metabolismo extremamente intenso, reagindo de maneira 

intensa a estímulos corporais em nítida ação compartilhada com os hepatócitos, o 

coração e o músculo esquelético (NELSON, 2014). 

 Do mesmo jeito que em outros grupos, as células do tecido adiposo branco 

possuem intenso metabolismo glicolítico, fazendo a oxidação do piruvato e de ácidos 

graxos pelo ciclo do ácido cítrico e, ainda, processam a fosforilação oxidativa. Nos 

momentos de alta absorção de carboidrato, os adipócitos são capazes de 

transformar a glicose em ácidos graxos, por meio de piruvato e acetil-CoA, e, ainda, 

transformá-los em TAG para serem guardados em glóbulos de gordura. O tecido 

adiposo, portanto, é o responsável pelo armazenamento dessa substância, inclusive, 

quando ela advém dos hepatócitos e do trato intestinal (HERVEY , FERRIER, 2012). 

 Durante o tempo em que o corpo necessita de mais energia, como acontece 

nos intervalos entre as ingestões de comida, as enzimas lipases processam a 

hidrólise dos triacilgliceróis e dispensam ácidos graxos livres para que esses sejam 

transportados, pelo sangue, em direção ao músculo esquelético. Essa liberação de 

ácidos graxos se acentua com a liberação de adrenalina, pois esta impulsiona a 

fosforilação sujeita a cAMP da pirilipina, dando acesso às lipases(típicas 

triglicerídeos, diglicerídeos e monoglicerídeos) aos triacilgliceróis. As lípases 
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também respondem à estimulação hormonal que, por sua vez, também são incitadas 

pela fosforilação (MARZOCCO, 2015;ABETE, 2011). 

Por outro lado, a insulina se contrapõe ao processo provocado pela 

adrenalina, diminuindo a lipólise. Assim, a quebra e a produção de triacilgliceróis 

formam um ciclo de substrato, através do qual se permite a harmonização de 

aceleração e de sentido do fluxo de intermediários que participam de uma integração 

bidirecional (STRYER, 2014). 

 Nesse tecido, não se permite a reutilização do glicerol (advindo da lipólise), 

uma vez que suas células não possuem glicerol-cinase. Ao contrário, esta 

substância – fundamental para a produção de TAG – somente é alcança pela 

gliceroneogênese do piruvato, abrangendo a PEP-carboxilase . (MURRAY, 2013). 

 Ciente de seu encargo fundamental como repositório de energia, o tecido 

adiposo ainda possui a incumbência de órgão endócrino, fabricando e processando 

substâncias hormonais que controlam o estoque energético e o processo metabólico 

das gorduras e dos carboidratos ingeridos na alimentação (MURRAY, 2013). 

 

 

2.2.2.2 Tecido adiposo marrom: termogênico 

 

  

Tratando-se do tecido adiposo marrom, ele se diferencia do branco pois suas 

células são menores com forma poligonal (em vez de redondas); possuem mais 

mitocôndrias e capilares, sendo mais inervadas. Além disso, os adipócitos marrons 

são peculiares em relação a sua elevada expressão do gene UCP1, responsável por 

codificar a termogenina que, por sua vez, tem o papel de realizar a termogênese 

(NELSON, 2014). 

Em suas células, os ácidos graxos são desprendidos para que possam entrar 

nas mitocôndrias e passar por uma transformação que dará origem ao dióxido de 

carbono. Esse processo ocorre por meio da b-oxidação e pelo ciclo do ácido cítrico. 

Como resultado, ainda, o FADH2 e o NADH criados transferem seus elétrons para o 

oxigênio molecular. Durante essa transferência, os prótons são exportados da 

mitocôndria, que, por sua vez, reingressam em sua matriz pela ATP-sintase (a 
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energia gasta na transferência é armazenada na formação de ATP) (HERVEY , 

FERRIER, 2012). 

No tecido adiposo marrom, a termogenina concede uma opção alternativa ao 

ingresso dos prótons na matriz, como explicado acima. Assim, a energia do 

gradiente de prótons é liberada por meio de calor, que é capaz de conservar a 

temperatura corporal (notadamente em relação ao sistema nervoso e as vísceras) 

mesmo quando a temperatura externa estiver fria (MARZOCCO, 2015). 

Nos seres humanos, o tecido adiposo marrom corresponde de 1 a 5% da 

massa corporal dos recém-nascidos, e fica localizado nas partes do corpo que 

contêm estruturas vitais, como o cérebro e as vísceras, pois ele é responsável por 

manter o calor do feto, quando este entra em contato com a temperatura externa, 

após o seu nascimento (STRYER, 2014). 

Posteriormente, o tecido adiposo branco começa a crescer e o marrom 

começa a diminuir, somando apenas 0,1% no corpo de um adulto. Esse tecido não é 

totalmente eliminado porque a gordura marrom pode ser utilizada em casos de 

exposição do corpo ao frio para a conservação da temperatura. As células geram 

calor através da oxidação de seus ácidos graxos armazenados, porém elas obtêm e 

oxidam ácidos graxos e glicose da corrente sanguínea, em níveis maiores que sua 

própria massa (MURRAY, 2013). 

 

 

2.2.3 Músculos: utilização de ATP no trabalho mecânico 

 

 

 O metabolismo energético no músculo esquelético destaca-se pelo 

fornecimento de ATP como fonte energética direta no momento de contração.  

Ademais, esse tecido está preparado para efetuar atividades mecânicas 

ininterruptas, que cessam e recomeçam, a depender da exigência corporal. Em 

alguns casos, a musculatura esquelética precisa atingir seu rendimento mais alto em 

pouco tempo, por exemplo, em corridas de cem metros. Em outros, o empenho 

corporal deve se manter mais tempo, como em maratonas (NELSON, 2014). 

 Nesse contexto, os músculos se subdividem em dois: o de contração lenta e o 

de contração rápida. O primeiro, denominado de músculo vermelho, promove 
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contração consideravelmente baixa, porém é demasiadamente resistente ao 

cansaço. Ele gera ATP por fosforilação oxidativa, que ocorre de forma lenta e 

constante. Por outro lado, o segundo, denominado de músculo branco, pode 

promover, de forma rápida, uma contração intensa. Essa musculatura fadiga-se em 

pouco tempo, tendo em vista que, no momento em que é ativada, utiliza o estoque 

de ATP antes de poder repô-la (HERVEY, FERRIER, 2012; CURI, 2007). 

 O tecido muscular pode utilizar glicose, corpos cetônicos ou ácidos graxos 

livres como fonte de energia, a variar de acordo com o nível de esforço. Quando o 

músculo se encontra em inatividade, as fontes utilizadas são os corpos cetônicos do 

hepatócito e os ácidos graxos do tecido adiposo. Elas sofrem oxidação e 

degradação para gerar acetil-CoA, que, por sua vez, ingressa no ciclo do ácido 

cítrico para ser reduzida a dióxido de carbono. A consequente troca de elétrons para 

a molécula de oxigênio produz combustível para a síntese de ATP, por meio da 

fosforilação oxidativa (STRYER, 2014; COELHO, 2016). 

 Em um segundo momento, quando a musculatura estiver levemente em 

atividade, além da utilização daquelas duas substâncias, conforme explicado acima, 

haverá também a quebra de glicose sanguínea. Nesse contexto, ela passará pelo 

processo de fosforilação e glicólise, transformando-se em piruvato, que, por sua vez, 

converte-se em acetil-CoA e é oxidado por meio do ciclo do ácido cítrico e 

fosforilação oxidativa (MURRAY, 2013). 

 Por último, quando em ação máxima, a musculatura exige o consumo rápido 

de ATP e, por consequência, o sangue consegue propiciar oxigênio e energia 

suficientes para produzir mais ATP. Por isso, o glicogênio guardado no tecido é 

processado em lactato pela fermentação. A cada glicose gera-se três ATP, pois a 

fosforólise do glicogênio origina glicose-6-fosfato, economizando ATP que seria 

habitualmente utilizado na transformação da hexocinase (VOET, 2014). 

O processo de fermentação para a produção de ácido láctico age em menos 

tempo do que a fosforilação oxidativa, em momentos nos quais precisa-se de maior 

quantidade de ATP, suprindo, assim, sua falta. A utilização da glicose e do 

glicogênio, nos moldes descritos, torna-se mais acentuada quando há a secreção de 

adrenalina, pois esta incita a liberação de glicose pelo glicogênio do fígado, bem 

como a quebra de glicogênio dos músculos (NELSON, 2014). 
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É importante esclarecer ainda que a pequena proporção de glicogênio, 

aproximadamente 1% da massa muscular, restringe a carga energética glicolítica 

livre durante a atividade física. Ademais, a concentração de lactato e, por 

conseguinte, a diminuição do pH na musculatura em ação intensa limitam sua 

efetividade. O tecido muscular, porém, possui origem diversa para ATP, como por 

exemplo a fosfocreatina, que realiza a regeneração de ATP em pouco tempo, a 

partir de ADP pela transformação da creatina-cinase (NELSON, 2014). 

Nos momentos de ativação da tensão e da glicólise, esta transformação é 

realizada, sobretudo, em direção à formação de ATP Já, quando o músculo está se 

reestabelecendo depois do cansaço, a mesma enzima processa, mais uma vez, a 

fosfocreatina, por meio de ATP e creatina. Esta é responsável por encaminhar 

equivalentes de ATP em direção aos tecidos que necessitam de ATP, o que pode 

causar restrição ao crescimento de músculo novo (NELSON, 2014). 

Depois do exercício muscular em intensidade, o indivíduo segue respirando 

vigorosamente, utilizando bastante oxigênio para processar a fosforilação oxidativa 

no fígado. O ATP gerado é empregado na gliconeogênese, ainda no fígado, por 

meio do lactato (originado no tecido muscular). O produto concebido, glicose, é 

redirecionado para os músculos, pois haverá necessidade de reabastecer o 

armazenamento de glicogênio, concluindo o ciclo de Cori, conforme ressaltado pela 

Figura 06 abaixo (NELSON, 2014). 

 

Figura 06 – Ciclo de Cori (glicose  lactato 
 glicose) 

 

Fonte: NELSON, 2014. 
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O tecido muscular esquelético em atividade produz calor como elemento 

acessório da junção deficiente de energia química do ATP com a ação mecânica do 

movimento. Essa fabricação de calor pode ser usada no momento em que o exterior 

estiver com temperatura reduzida. Assim, esse tecido promove a termogênese com 

calafrio e tensão muscular, realizada, de forma rápida,reiteradamente, porém com 

reduzido movimento, auxiliando a conservar a temperatura corporal (NELSON, 

2014). 

 

 

2.2.4 Cérebro: energia na transmissão de impulsos elétricos 

 

 

 O metabolismo energético ocorrido no cérebro é excepcional por  múltiplas 

razões, entre elas: os neurônios do sistema nervoso de um mamífero adulto, em 

geral, utilizam apenas a glicose como fonte de energia;  os astrócitos (abundantes 

no sistema nervoso central) podem promover a oxidação dos ácidos graxos; seu 

processo metabólico respiratório é extremamente ativo, pois utiliza oxigênio de 

forma continuada e sem interrupção, totalizando 20% do total desse elemento usado 

pelo corpo quando em inatividade (NELSON, 2014). 

 Como o cérebro possui uma pequena reserva de glicogênio, ele necessita 

incessantemente da glicose sanguínea. Por isso que uma redução expressiva dessa 

substância no sangue, inferior a um ponto crítico, ainda que por um intervalo 

pequeno, pode causar sérias alterações, que, por vezes, são irremediáveis para a 

recuperação de todas as atribuições cerebrais (HERVEY, FERRIER, 2012). 

 Apesar dos neurônios só utilizarem a glicose como fonte de energia, sem 

empregar os ácidos graxos livres ou lipídeos para essa atividade, eles são capazes 

também de utilizar, se preciso, os corposcetônicos (b-hidroxibutirato) originado no 

fígado por meio de ácidos graxos. Essa capacidade é fundamental no momento em 

que o corpo está em jejum prolongado ou inanição, após a quebra integral do 

glicogênio, pois possibilita que o cérebro utilize a gordura armazenada como 

combustível. Todo esse processo permite a conservação de proteínas musculares, 

que só serão usadas em último caso (pela gliconeogênese no fígado) quando 

ocorrer a inanição grave (MARZOCCO, 2015). 
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 Os neurônios processam a oxidação da glicose através da glicólise e do ciclo 

do ácido cítrico. O curso de elétrons desprendidos oferece, pela via respiratória, 

praticamente toda a quantidade de ATP necessária para o funcionamento dessas 

células. O combustível é essencial para gerar e conservar o potencial elétrico pela 

membrana plasmática dos neurônios. Existe, na membrana, transportador 

eletrogênico tipo antiporte que demanda ATP, Na+K+-ATPase para bombear, ao 

mesmo tempo, dois íons K+ para o interior da célula e três íons Na+ para o exterior 

(STRYER, 2014) . 

 Assim, o potencial de membrana que decorre desse processo se modifica 

momentaneamente no caso de um sinal elétrico (potencial de ação) cruzar o 

neurônio de um extremo ao outro. O potencial de ação é instrumento fundamental 

para a transmissão de dados no sistema nervoso, de maneira que a depleção de 

ATP nas células neurais tem consequências graves sobre as ações controladas pela 

sinalização neuronal (STRYER, 2014). 

 

 

2.2.5 Sangue: transporta oxigênio, metabólitos e hormônios 

 

 

 A corrente sanguínea entrepõe-se no metabolismo de todos os tecidos. Ela é 

responsável por deslocar os nutrientes provenientes do intestino delgado em direção 

ao fígado, e deste e do tecido adiposo em direção aos demais órgãos. Desloca, 

ainda, os resultados de excreção dos tecidos extra-hepáticos para que o fígado 

realize o devido processamento, e, depois, serem eliminados pelos rins (NELSON, 

2014). 

 Além disso, O2 também é transferido pelo sangue, originando-se nos pulmões 

e sendo enviado para o restante do corpo. Em contrapartida, o dióxido de carbono 

produzido pela via respiratória tecidual reingressa nos pulmões pelo sangue para 

que seja expelido (HERVEY, FERRIER, 2012). 

A corrente sanguínea ainda transporta sinais de hormônios de um órgão para 

o outro. Nesta função, a circulação do sangue se assemelha ao sistema nervoso, 

pois os dois controlam e participam das atribuições dos demais tecidos 

(MARZOCCO, 2015). 
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Um homem adulto mediano possui, aproximadamente, de cinco a seis litros 

de sangue. Praticamente a metade é formada por três tipos celulares: eritrócitos ou 

células vermelhas; leucócitos ou células brancas; e plaquetas (STRYER, 2014). 

As primeiras possuem bastante hemoglobina e são responsáveis pelo 

deslocamento de O2 e CO2. As segundas, por sua vez, são fundamentais na 

proteção do corpo contra infecções, e encontram-se subdivididas em diversas 

classes, entre elas estão os linfócitos (também existentes no sistema linfático). Por 

último, as plaquetas auxiliam na coagulação do sangue (MURRAY, 2013). 

A parte líquida do sangue é o plasma, composto por água e solutos, 

totalizando os percentuais de 90% e 10%, respectivamente. Muitas proteínas, 

lipoproteínas, nutrientes, metabólitos, produtos de excreção, íons inorgânicos e 

hormônios estão dissolvidos ou em suspensão no plasma. Um pouco mais de 70% 

dos sólidos consistem em proteínas plasmáticas, especialmente imunoglobulinas 

(anticorpos), albumina sérica, apolipoproteínas comprometidas no transporte de 

lipídeos, transferrina comprometidas no transporte de ferro e proteínas da 

coagulação sanguínea, como fibrinogênio e protrombina. Já, os íons e os solutos 

com reduzido peso molecular são elementos variáveis, pois estão em movimento 

ininterrupto da corrente sanguínea para outros tecidos (NELSON,2014). 

O influxo dietético dos íons inorgânicos, que são os eletrólitos preponderantes 

do sangue e do citosol (Na+, K+ e Ca2+), normalmente, são compensados por sua 

excreção na urina. Qualquer modificação expressiva de concentração desses íons 

no plasma pode causar doenças graves ou até o falecimento da pessoa. Nesse 

contexto, o sistema renal possui uma função indispensável para conservar a 

estabilidade iônica, pois realiza o sistema de filtragem seletiva dos resultados de 

excreção e dos íons remanescentes na corrente sanguínea simultaneamente à 

prevenção da perda de nutrientes e íons fundamentais (VOET, 2014). 

As células vermelhas do corpo humano perdem suas mitocôndrias e seu 

núcleo no processo de diferenciação celular. Por essa razão, elas realizam apenas a 

glicólise para a síntese de ATP. O produto dessa reação (lactato) regressa ao 

hepatócito, lugar no qual a gliconeogênese o transforma em glicose para ser 

estocada como glicogênio ou para ser transportada em direção aos tecidos 

periféricos. Essas células, portanto, possuem acesso direto à glicose do sangue 

(NELSON, 2014). 
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A quantidade de glicose do plasma submete-se a um delicado equilíbrio, uma 

vez que se o seu nível ficar abaixo de 40 miligramas por 100 mililitros, 

estabelecendo-se um estado hipoglicêmico, o indivíduo começa a sentir incômodo e 

confusão mental. Caso esse nível continue a diminuir, o estado de saúde da pessoa 

se agrava ainda mais, podendo ocasionar convulsões, estado comatoso e até 

falecimento. Assim, a conservação da quantidade usual de glicose na corrente 

sanguínea é fundamental para a manutenção do funcionamento de todo o 

organismo. Para tanto, existem diversos instrumentos que controlam a concentração 

de glicose no sangue, entre eles o glucagon, a insulina e a adrenalina, que são os 

mais relevantes (NELSON,2014). 
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3 OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

O trabalho tem como objetivo geral analisar a regulação hormonal do 

metabolismo nas diferentes condições fisiológicas, quando o corpo se encontra no 

estado alimentado, o jejum e a inanição.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

Realizar uma análise geral sobre metabolismo celular, discutindo-se a 

maneira com que a quantidade energética de cada célula provoca mudanças na 

regulação metabólica de todo o organismo. 

Avaliar as atividades enzimáticas das vias metabólicas, o conjunto metabólico 

particular de cada órgão e o controle dos hormônios.  

Analisar a estrutura corporal humana e como cada tecido possui sua 

peculiaridade metabólica, que se associam para que seja atingida uma regulação 

equilibrada e harmoniosa. 

Especificar os diversos instrumentos que controlam a concentração de glicose 

no sangue, entre eles o glucagon, a insulina e a adrenalina. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

 O presente trabalho foi desenvolvido através de uma revisão bibliográfica 

sobre o metabolismo celular e o comportamento corporal quando o organismo 

humano é submetido ao estado alimentado, ao jejum e ao jejum prolongado, 

analisando-se especificamente o papel desempenhado pelo fígado, pelo tecido 

adiposo, pelos músculos, pelo cérebro e pelo sangue. 

 A bibliografia referente ao tema ora proposto tem como fonte de pesquisa: 

livros, revistas científicas, artigos acadêmicos, sites da internet, teses e monografias, 

dentre outros meios disponíveis. Portanto, para a elaboração deste trabalho foram 

indicadas fontes de análise (expostas ao final), que certamente influenciaram no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 A partir da exploração bibliográfica avançada, fez-se uma interpretação 

efetiva dos efeitos provocados no organismo humano pela existência ou não de 

alimentos (estado bem alimentado ou jejum), que interferem diretamente no 

processo metabólico de carboidratos, lipídeos e proteínas.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 O controle sobre a quantidade de glicose no sangue é realizado a todo 

instante, no corpo humano, para que seja mantida a concentração de glicose 

sanguínea constante. Porém, para manter esse equilíbrio é preciso que a insulina, o 

glucagon, a adrenalina e o cortisol ajam em conjunto sobre todas as vias 

metabólicas, principalmente sobre aquelas que ocorrem no fígado, tecido adiposo e 

músculo (GUYTON, HALL, 2011; MALHEIROS, 2006; CARLSON, 2007). 

 A primeira tem a função de indicar que a glicose no sangue está em nível 

mais elevado do que o normal. Como resposta, os corpos celulares absorvem o 

excedente e transformam-no em glicogênio e triacilgliceróis para serem 

armazenados. Por outro lado, o glucagon é o responsável por indicar que a glicose 

no sangue está em nível mais baixo do que o normal; como consequência, os 

tecidos geram mais glicose, pela quebra do glicogênio no fígado (glicogenólise), e 

pela oxidação de ácido graxo para diminuir a utilização de glicose (GUYTON, HALL, 

2011; FARVID 2005; NELSON, 2014). 

 No caso da adrenalina, esta é liberada na corrente sanguínea para adequar 

os pulmões, os músculos e o coração ao acréscimo de exercício. Por último, o 

cortisol possui capacidade para auxiliar o organismo quando este está sujeito a 

agentes estressores de ação prolongada (GUYTON, HALL, 2011; QUINTAS, 2008). 

  

 

 

5.1 INTEGRAÇÃO METABÓLICA NO ESTADO ALIMENTADO 

 

 

 A insulina indica que a glicose no sangue está em nível mais elevado do que 

o normal, fazendo com que o tecido muscular a absorva para que seja transformada 

em glicogênio muscular. No hepatócito, essa substância também ativa a glicogênio-

sintase e promove a inativação da glicogênio-fosforilase, de forma que considerável 

quantidade de glicose-6-fosfato é dirigida à produção de glicogênio(GUYTON, HALL, 

2011; BURTIS,BRUNS, 2016). 
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 Esse hormônio também impulsiona o estoque do excedente de energia nas 

células adiposas no formato de gordura. No fígado, a insulina causa a oxidação da 

glicose-6-fosfato em piruvato, através do processo de glicólise, e a oxidação do 

último em acetil-CoA. A quantidade de acetil-CoA não utilizada como combustível 

servirá para a produção de ácidos graxos, conduzidos do fígado para as células 

adiposas como triacilgliceróis, em VLDL. Por meio deste processo, será estimulada a 

produção de triacilgliceróis também nos adipócitos (GUYTON, HALL, 2011; BIESEK, 

2010).  

 Toda essa dinâmica ocorre principalmente quando o corpo se encontra em 

estado bem alimentado, que ocorre exatamente depois da ingestão de alimentos 

ricos em calorias, conforme demonstrado na Figura 07 a seguir: 

 

Figura 07 – O estado bem-alimentado: o fígado lipogênico 

 

Fonte: NELSON, 2014. 
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            Em síntese, as consequências provocadas pela insulina consistem em 

estimular a transformação do excedente da glicose do sangue através do 

armazenamento de glicogênio no fígado e no tecido muscular, bem como do 

armazenamento do triacilgliceróis no tecido adiposo. 

 

 

5.1.1 Secreção de insulina em resposta às modificações de glicose 

 

 

 No momento em que a quantidade de glicose no sangue se torna mais 

elevada, depois da ingestão de uma alimentação rica em carboidratos, há um 

incremento na secreção de insulina e diminuição da secreção de glucagon pelo 

pâncreas. Com o aumento da glicose no sangue, os GLUT2 (transportadores) 

conduzem-na para o interior das células, local em que será transformada em 

glicose-6-fosfato por meio da glicocinase (hexocinase IV) e ingressa na glicólise 

(GUYTON, HALL, 2011; NELSON, 2014; AZIZ, 2010).   

Com o nível elevado de catabolismo glicólico, a concentração de ATP 

também é elevada, provocando o rompimento dos canais de K+ (gerenciados por 

ATP) na membrana plasmática. O baixo efluxo desse elemento provoca a 

despolarização da membrana e, esta, por sua vez, expande os canais de Ca2+ 

administrados por voltagem. Essa expansão estimula a produção de insulina por 

meio da exocitose (HARVEY, FERRIER, 2012). 

 Nesse contexto, o cérebro, que também exige combustível, manda sinais, por 

meio dos sistemas nervosos simpático (negativos) e parassimpático (positivos), para 

a produção de insulina .Um ciclo básico de retroalimentação demarca a secreção do 

hormônio, pois a insulina provoca a diminuição de glicose no sangue pela sua 

absorção nos tecidos; essa diminuição é identificada nas células β pela redução do 

fluxo na hexocinase, o que diminui ou encerra a produção de insulina (NELSON, 

2014;HUTCHINSON, 2016). 

 Todo esse processo possui como finalidade a conservação da quantidade de 

glicose sanguínea, que se mantém estável (com pequenas variações), embora haja 

uma intensa modificação na assimilação dietética (NELSON, 2014;KATTER, 2011). 
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5.2 INTEGRAÇÃO METABÓLICA DURANTE O JEJUM 

 

 

 Algum tempo depois da realização de uma dieta rica em carboidratos, as 

taxas de glicose no sangue se tornam mais baixas, pois o cérebro e outros tecidos 

continuam a realizar a oxidação da glicose como fonte de energia. Essa diminuição 

provoca a liberação de glucagon e restringe a de insulina (NELSON, 2014; 

QUINTAS 2008; SHILS, 2003) 

 O glucagon promove uma elevação na quantidade de glicose através de 

diversas formas. Da mesma maneira que a adrenalina, esse hormônio fomenta a 

quebra do glicogênio do fígado por promover a glicogênio-fosforilase e por 

suspender a glicogênio-sintase. Ambas as ações são consequência da fosforilação 

de enzimas, cujo desencadeamento se dá pelo cAMP (NELSON, 2014;HAMMES 

2002). 

 Além disso, o glucagon impede o consumo de glicose, no fígado, pela 

glicólise e, ao mesmo tempo, ativa a sua produção pela gliconeogênese. Essas duas 

ações são produtos da diminuição da quantidade de frutose-2,6-bifosfato, inibidor 

alostérico da enzima gliconeogênica frutose-1,6-bifosfatase (FBPase-1) e ativador 

da enzima glicolítica fosfofrutocinase-1 (NELSON, 2014; WILLIANS, 2003).   

 Esse hormônio também impede a atuação da piruvato-cinase (enzima 

glicolítica), impossibilitando a transformação do fosfoenolpiruvato em piruvato e, 

consequentemente, a oxidação do último no ciclo do ácido cítrico. Como resultado 

do aumento de fosfoenolpiruvato, a gliconeogênese é favorecida, o que também 

ocorre por causa da ativação, pelo glucagon, da síntese da enzima gliconeogênica 

PEP-carboxicinase. Portanto, a partir da intensificação da quebra de glicogênio, 

suspensão da glicólise e do favorecimento da gliconeogênese no fígado, o glucagon 

possibilitada que esse órgão libere glicose para o sangue, reestabelecendo seu 

regular percentual (HARVEY, FERRIER, 2012). 

 Apesar de ter o fígado como destino principal, o glucagon produz alterações 

no tecido adiposo, impulsionando a quebra de triacilgliceróis por provocar a 

fosforilação, dependente de cAMP, da perilipina e da lipase sensível a hormônio .As 

lipases em atividade exportam ácidos graxos livres para ser utilizada pelo fígado e 

por outros tecidos como fonte de energia, uma vez que se visa conservar glicose 
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para ser utilizada pelo cérebro.Para melhor ilustrar os efeitos produzidos pelo 

hormônio em questão, observa-se a Figura 08: 

 
Figura 08 – Fígado glicogênio: em estado de jejum 
 

 

Legenda: as setas azuis indicam o caminho realizado pela glicose; as setas alaranjadas 
indicam o dos lipídeos; e as setas roxas indicam o dos aminoácidos. Fonte:NELSON, 2014 

 

Então, a finalidade da secreção do glucagon é incentivar a síntese e a 

exportação da glicose pelo fígado e utilizar os ácidos graxos do tecido adiposo, em 

vez de glicose, como fonte de energia para outros sistemas do corpo, com exceção 

do cérebro. Todas as consequências provocadas pelo hormônio em questão são 

mediadas pela fosforilação proteica dependente de AMP cíclico (NELSON, 2014). 
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5.3 INTEGRAÇÃO MEATBÓLICA DURANTE O JEJUM PROLONGADO 

 

 

 O armazenamento de energia por um adulto pode ocorrer de três formas: por 

meio do glicogênio guardado no fígado e nos músculos (em pequena quantidade); 

triacilgliceróis conservados no tecido adiposo em significativas concentrações; e 

proteínas teciduais, quebradas caso seja necessário (MARZOCCO, 2015). 

 Passadas duas horas da alimentação, a taxa de glicose no sangue se torna 

um pouco mais baixa, o que faz com que o fígado a exporte para outros tecidos a 

partir do glicogênio armazenado. Nesse momento, a quebra de triacilgliceróis é 

muito reduzida ou até inexistente. Passadas mais duas horas (totalizando-se 4 horas 

depois da ingestão), taxa de glicose no sangue se torna ainda mais baixa, fazendo 

com que a liberação de insulina seja restringida e a do glucagon seja aumentada. 

Essas indicações hormonais ativam os triacilgliceróis, que passam a ser, a priori, a 

fonte de energia utilizada pelo fígado e pelos músculos (NELSON, 2014). 

           O metabolismo energético no fígado durante o jejum prolongado, pode ser 

verificado passo a passo através da Figura 09. 
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Figura 09: Metabolismo energético no fígado durante jejum prolongado 

 
Fonte: NELSON, 2014. 
 

Assim, na indicação de número “1”, percebe-se que, quando não há ingestão 

de alimento por um período mais longo, com o intuito de abastecer o cérebro com 

glicose, o fígado utiliza as proteínas menos indispensáveis para o corpo como um 

todo. Da mesma forma, os aminoácidos que não são fundamentais sofrem a 

transaminação ou desaminação, e os grupos amino extras são transformados em 

ureia, que é liberada através do sangue para o sistema renal e é excretada na urina, 

conforme delimitado no item “2” da figura (NELSON, 2014). 

Ainda no fígado e um pouco nos rins, a estrutura interna das moléculas de 

carbono dos aminoácidos glicogênicos é transformada em piruvato ou intermediários 

do ciclo do ácido cítrico. No número “3” percebe-se que esses intermediários, da 

mesma forma como o glicerol dos triacilgliceróis do tecido adiposo, provêm os 

substratos iniciais para a realização da gliconeogênese no fígado, produzindo 

glicose para o cérebro, nos moldes da indicação “4” (NELSON, 2014). 

Além disso, na reação de número “5”, nota-se que os ácidos graxos 

exportados do tecido adiposo passam pelo processo de oxidação, gerando a acetil-
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CoA no fígado, entretanto, como o oxaloacetato é reduzido pela utilização de 

intermediários do ciclo do ácido cítrico na gliconeogênese, o ingresso da acetil-CoA 

no ciclo é prejudicado e, por consequência, a sua quantidade começa a se 

concentrar (indicação “6”). Tal processo facilita a produção de acetoacetil-CoA e 

corpos cetônicos, nos moldes do número “7” da figura. Depois de dias sem 

alimentação, as taxas de corpos cetônicos na corrente sanguínea se intensificam, 

uma vez que esses são liberados pelo fígado para serem levados ao músculo 

esquelético, coração e cérebro, que passam a usá-los como fonte de energia em 

lugar da glicose, conforme indicado acima pelo número “8”(NELSON, 2014). 

A acetilcoenzima A é um composto intermediário indispensável no controle de 

direção do piruvato, pois ela dificulta, por meio alostérico, a piruvato-desidrogenase 

e intensifica a piruvato-carboxilase. Assim, entende-se que esse composto previne 

sua própria fabricação, pelo piruvato, ao mesmo tempo que incentiva a 

transformação do mesmo em oxaloacetato (fase inicial da gliconeogênese) 

(NELSON, 2014). 

O estoque de triacilgliceróis no tecido adiposo de um adulto, em uma faixa de 

peso considerado regular, pode sustentar o corpo, por meio de uma regulação 

metabólica com dispêndio mínimo de energia, por aproximadamente três meses. Em 

relação a uma pessoa obesa, o corpo é capaz de se manter sem ingestão de 

alimento por aproximadamente um ano (NELSON, 2014). 

No momento em que o armazenamento de gordura termina, inicia-se a 

quebra de proteínas essenciais, o que afeta a atividade do coração e do fígado, e 

pode causar até, na inatividade prolongada, a morte. Esse armazenamento confere 

o combustível necessário para o corpo (fonte de calorias), enquanto a pessoa estiver 

em jejum ou em uma alimentação restritiva. Porém, outros nutrientes, como 

vitaminas e mineiras, devem ser providos ao corpo com uma refeição rica em 

aminoácidos glicogênicos para que eles possam repor aqueles usados na 

gliconeogênese. Portanto, a preparação de dietas que visam a redução de peso, em 

geral, deve se atentar para a ingestão de alimentos ricos em vitaminas, minerais e 

aminoácidos ou proteínas(HARVEY, FERRIER, 2012). 
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5.4 A adrenalina 

 

 

 Em situações que demandam ação intensa, o cérebro libera sinais neuronais 

que ativam a produção de adrenalina e da noradrenalina da medula suprarrenal. 

Essas duas substâncias dilatam as vias aéreas para auxiliar na assimilação de 

oxigênio, aceleram a frequência cardíaca e, também, intensificam a pressão arterial, 

para que o deslocamento de oxigênio e energia para os tecidos seja feito mais 

facilmente (GUYTON, HALL, 2011).  

 O hormônio em questão atua, em essência, nos músculos, no fígado e no 

tecido adiposo, pois impulsiona a glicogênio-fosforilase e limita a glicogênio-sintase 

pela fosforilação delas (dependente de AMP cíclico), promovendo a transformação 

do glicogênio presente no fígado em glicose sanguínea (essencial para a atividade 

muscular anaeróbia) ( NELSON, 2014). 

 Além disso, a adrenalina incentiva a quebra anaeróbica do glicogênio 

presente no músculo, através da fermentação em ácido láctico, promovendo a 

produção glicolítica de ATP. Esse incentivo é assistido pelo aumento da quantidade 

de frutose-2,6-bifosfato (ativador alostérico da fosfofrutocina-1, enzima essencial 

para a glicólise) (HARVEY, FERRIER, 2012). 

 A adrenalina também é capaz de estimular a ação de gordura, promovendo a 

lipase sensível a hormônio e retirando a perilipina que reveste o exterior das 

gotículas de gordura. Por último, essa intensifica a secreção de glucagon e impede a 

de insulina, acentuando sua atuação em busca de produção de combustível e 

redução de sua conservação (NELSON, 2014). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Metabolismo configura-se como um conjunto de interações celulares 

extremamente ordenado e estruturado, em que diversos complexos enzímicos 

concorrem para: catalisar energia, seja absorvendo aquela proveniente do sol ou 

destruindo moléculas nutritivas advindas do meio ambiente; transformar as 

partículas dos nutrientes em partículas com atributos específicos de cada célula; 

transformar compostos simples, chamados de monômeros, em polímeros – 

macromoléculas, como polissacarídeos e proteínas; construir e processar 

biomoléculas indispensáveis para a realização de atividades específicas das células. 

Todos os tecidos da estrutura corporal humana exercem atividades próprias e 

específicas, que são refletidas na anatomia do corpo e no processo metabólico. 

Dessa forma, o músculo esquelético produz movimento conduzido; já o tecido 

adiposo acumula e reparte energia por meio de gordura, que atua como combustível 

para o corpo e como isolante de temperatura; na estrutura cerebral, íons são 

bombeados das suas células, por meio da membrana plasmática, para gerar sinais 

elétricos. Por último, o fígado possui um papel fundamental como o responsável 

central pela repartição de nutrientes para todo o organismo, de forma a dividi-los e 

enviá-los aos demais órgãos em quantidades exatas, o que leva à diminuições de 

oscilações no metabolismo, provocadas pela alimentação inconstante. 

No momento posterior à ingestão de uma alimentação rica em carboidratos, 

há um incremento na secreção de insulina e diminuição da secreção de glucagon 

pelo pâncreas. Em síntese, as consequências provocadas pela insulina consistem 

em estimular a transformação do excedente da glicose do sangue através do 

armazenamento de glicogênio no fígado e no tecido muscular, bem como do 

armazenamento de triacilgliceróis no tecido adiposo. 

Por outro lado, algum tempo depois da realização de uma dieta rica em 

carboidratos, as taxas de glicose no sangue se tornam mais baixas, pois o cérebro e 

outros tecidos continuam a realizar a oxidação da glicose como fonte de energia. 

Essa diminuição provoca a liberação do glucagon e restrição de insulina. 

Nesse sentido, entende-se que a finalidade da secreção desse hormônio é 

incentivar a síntese e a exportação da glicose pelo fígado e utilizar os ácidos graxos 
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do tecido adiposo, em vez de glicose, como fonte de energia para outros sistemas 

do corpo, com exceção do cérebro. 

Já em momento de jejum prolongado, depois da utilização do armazenamento 

de carboidratos (glicogênio), a gliconeogênese no sistema hepático passa a ser o 

maior processo de fornecimento de glicose para o cérebro. A amônia proveniente da 

desaminação dos aminoácidos é transformada em ureia e eliminada. Já os 

aminoácidos glicogênicos (oriundos da quebra das proteínas) concedem substrato 

para a gliconeogênese, e, assim, a glicose é liberada para o sistema nervoso 

central. Os ácidos graxos são enviados ao fígado pelo tecido adiposo para serem 

transformados, por oxidação, em acetil-CoA, substrato essencial para a produção de 

corpos cetônicos, no hepatócito, que serão, por sua vez, transportados para o 

cérebro para serem empregados como principal fonte de energia.  

O estoque de triacilgliceróis no tecido adiposo de um adulto, em uma faixa de 

peso considerado regular, pode sustentar o corpo, por meio de uma regulação 

metabólica com dispêndio mínimo de energia, por aproximadamente três meses. Em 

relação a uma pessoa obesa, o corpo é capaz de se manter em ingestão de 

alimento por aproximadamente um ano.  

No momento em que o armazenamento de gordura termina, inicia-se a 

quebra de proteínas essenciais, o que afeta a atividade do coração e do fígado, e 

pode causar até, na inatividade prolongada, a morte. 
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