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RESUMO 

SAN MARTIN, R. Lipidoma plasmático em mulheres com obesidade submetidas ao 

treinamento físico combinado. 2022. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 2022. 

 
A obesidade é considerada uma doença multifatorial e está associada a alterações no 

lipidoma plasmático (ou lipídeos plasmáticos). Vários tratamentos e estratégias para esta 

patologia foram descritos, dentre eles, a inclusão da prática de exercício físico tem sido 

bastante investigado. A partir deste fato, o presente estudo teve como hipótese que o 

exercício físico promove alterações no lipidoma plasmático em mulheres com obesidade. 

Dessa maneira, o objetivo foi determinar as alterações do lipidoma em mulheres com 

obesidade submetidas ao treinamento físico combinado. Quatorze mulheres adultas com 

obesidade (IMC de 33±1 kg/m2 e idade de 34±5 anos), foram submetidas a treinamento 

físico combinado (exercícios aeróbicos e de força, alternadamente, 55 min a 75-90% da 

frequência cardíaca máxima, 3 vezes por semana) durante 8 semanas. Todas as 

participantes foram avaliadas antes e após a intervenção de treinamento com coleta de 

sangue para análise do lipidoma, medidas antropométricas, força muscular e consumo 

máximo de oxigênio (VO2máx). Posteriormente foi realizada a comparação entre os 

momentos por Wilcoxon Test, considerando p<0,05. Análises de espectrometria de massa 

por cromatografia líquida não direcionada permitiram a identificação de 1252 variáveis, 

das quais 160 foram significativas (p˂0,05), e 61 foram identificadas como espécies 

moleculares de lipídeos. A análise do gráfico do vulcão revelou LPC (16:0p), LPC (18:0p), 

LPC (20:2) e ácido araquidônico regulados positivamente, enquanto, PC (36:0), PC (40:7), 

e Cer (d18:1/22:0) reduziram após o treinamento físico combinado. A partir dos resultados 

da análise geral de componentes principais (PCA), observou-se que a intervenção 

interferiu nos seguintes lipídeos: SM (d18:1/20:0), SM (d18:1/24:1), ácido esteárico, ácido 

araquidônico e PC (40: 6). Outras alterações incluíram redução da circunferência da 

cintura (Δ=-2 cm) (p˂0,05), sem perda de peso. Assim, as oitos semanas de treinamento 

físico combinado em mulheres com obesidade trouxe mudanças em diferentes classes de 

lipídeos. Este estudo fornece mais informações para entender o efeito do exercício físico 

combinado sobre os lipídeos relacionados à obesidade. Sugere-se que o treinamento 

físico combinado promova a proteção contra futuras doenças cardiovasculares. 

 

Palavras-chave: Obesidade, lipidoma, exercício físico, metabolismo energético, ácidos 

graxos, esfingolipídeos, glicerofosfolipídeos, plasmalogênios, glicerolipídeos. 



 

ABSTRACT 

SAN MARTIN, R. Plasma lipidome in obese women submitted to combined physical 

training. 2022. 110P. PhD Thesis - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 2022. 

 

Obesity is considered a multifactorial disease and is associated with changes in plasma 

lipidome (or plasma lipids). Several treatments and strategies for this pathology have been 

described, among them, the inclusion of physical exercise has been extensively 

investigated. Based on this fact, the present study hypothesized that physical exercise 

promotes changes in plasma lipidome in obese women. Thus, the objective was to 

determine lipidome changes in obese women undergoing combined physical training. 

Fourteen adult women with obesity (BMI 33±1 kg/m2 and age 34±5 years) underwent 

combined physical training (aerobic and strength exercises, alternately, 55 min at 75-90% 

of maximum heart rate, 3 times a week) for 8 weeks. All participants were evaluated before 

and after the training intervention with blood collection for lipidome analysis, 

anthropometric measurements, muscle strength, and maximal oxygen consumption 

(VO2max). Subsequently, the comparison between the moments was performed using the 

Wilcoxon Test, considering p<0.05. Untargeted Liquid Chromatography-Mass 

Spectrometry allowed the identification of 1252 variables, of which 160 were significant 

(p˂0.05), and 61 were identified as lipid molecular species. Analysis of the volcano plot 

revealed LPC (16:0p), LPC (18:0p), LPC (20:2), and upregulated arachidonic acid, while 

PC (36:0), PC (40:7), Cer (d18:1/22:0) reduced after combined physical training. Based 

on the results of the general principal component analysis (PCA), it was observed that the 

intervention interfered with the following lipids: SM (d18:1/20:0), SM (d18:1/24:1), stearic 

acid, arachidonic acid,and PC (40:6). Other changes included a reduction in waist 

circumference (Δ=-2 cm) (p˂0.05), without weight loss. Thus, eight weeks of combined 

physical training in obese women brought about changes in different lipid classes. This 

study provides more information to understand the effect of combined physical exercise 

on obesity-related lipids. It is suggested that combined physical training promotes 

protection against future cardiovascular diseases. 

 

 

Keywords: Obesity, lipidome, physical exercise, energy metabolism, fatty acids, 

sphingolipids, glycerophospholipids, plasmalogens, glycerolipids. 
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Não se pode criar experiência. É preciso passar por ela.  

Albert Camus (Dramaturgo argelino) 
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1.1. OBESIDADE 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o sobrepeso e obesidade como 

o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde1 por sua 

associação ao risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doenças 

cardiovasculares, hipertensão e hiperlipidemia2,3. Também, um maior risco 

cardiometabólico tem sido associado à localização do excesso de gordura no tecido 

adiposo visceral e depósitos ectópicos (como músculo, fígado e pâncreas)4. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) é usado preferencialmente para classificar 

fatores de sobrepeso (IMC≥25) e obesidade (IMC≥30) em estudos epidemiológicos5. 

No entanto, o IMC não é suficientemente sensível para diferenciar o nível ou a 

distribuição da massa de tecido adiposo5. Além disso, o percentual de gordura 

corporal para qualquer valor de IMC varia muito entre os indivíduos com base na 

idade, sexo e etnia4. 

 Assim, a obesidade é uma doença complexa de etiologia multifatorial6,7.  

Dentro destes fatores estão os genéticos, fisiológicos, ambientais, psicológicos, 

sociais e econômicos, que interagem em diferentes graus para promover o 

desenvolvimento da obesidade8. Uma das primeiras explicações sobre o determinante 

da obesidade foi feita por Neel et al.9 denominado Gene da “Economia” (Thrifty 

Genotype). Essa teoria parte do pressuposto de que populações sujeitas a períodos 

de fome teriam adquirido, ao longo da evolução, capacidade de armazenar gordura 

corporal quando o alimento era disponível. Portanto, ao adotarem vida sedentária e 

dieta ocidental (calórica, rica em gorduras saturadas) tornaram-se obesas10.  

Dentre os fatores citados que são considerados determinantes da obesidade, 

os problemas genéticos e epigenéticos, ainda pouco conhecidos, está a obesidade 

monogênica: mutação ob e db ou poligênica7. Os fatores determinantes ambientais, 

sociais e econômicos podem atuar de maneira independente ou associados entre si11. 

Por exemplo, o ambiente econômico (impostos, subsídios, valor de mercado), 

ambiente social (família, escola, comunidade, local de trabalho, normas sociais, mídia 

de massa, marketing de alimentos, educação nutricional, regulação de tamanho da 

porção, rotulagem nutricional) e ambiente físico (desenho urbano, calçada, parques, 

pontos de alimentação, instalações para exercícios, transporte)12. 

Neste sentido, a obesidade é um problema de saúde pública que atinge grande 

parte da população mundial, constituindo um fator de risco para outras doenças 
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crônicas não transmissíveis13.  Comorbidades, como câncer (de mama, endométrio, 

ovário, colorretal, esofágico, renal, pancreático, próstata), DM2, hipertensão, acidente 

vascular cerebral, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, 

asma, dor crônica nas costas, osteoartrite, embolia pulmonar, doença da vesícula 

biliar14. Doenças que levam a mais de três milhões de mortes em todo o mundo 

anualmente15. 

 

1.1.1. Prevalência da obesidade  

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é 

considerada uma pandemia, qual continua aumentando a um ritmo alarmante13. 

Globalmente, sua prevalência tem quase triplicado desde 1975, indicando que, em 

2016, 39% dos adultos com 18 anos sofriam de sobrepeso, e 13% sofriam de 

obesidade, resultando em 1,9 bilhões adultos com sobrepeso e 650 milhões de 

adultos obesos em 201616 (Figura 1). 

Especificamente, na América Latina a prevalência da obesidade aumentou nos 

últimos 10 anos de forma geral (Figura 2). Variações consideráveis de até 9% podem 

ser observadas entre os países. Dentro dos países da América Latina que lideram 

esses índices de obesidade estão a Argentina, Chile e Venezuela. A Argentina é 

considerada o país com maior índice de obesidade com aumento 16% até o ano de 

2016, enquanto o Chile está em segundo lugar, qual a prevalência de obesidade 

aumentou em quase 15% até o ano 2016. Em terceiro lugar, está a Venezuela, qual 

teve um aumento de 13%16. O Brasil, se encontra no quinto lugar, que aumento 9% 

até o ano de 2016. Enquanto de acordo com o VIGITEL 2020, 58% da população 

adulta do Brasil está com excesso de peso (com aumento de 2%, de 2019 para 2020) 

e 21,5% da população está com obesidade (era 19,8% em 2019). Semelhante entre 

as mulheres (22,6%) e os homens (20,3%). A frequência de obesidade aumentou em 

pessoas com a idade até os 64 anos, para homens, e até os 54 anos para mulheres17.  
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Figura 1. Prevalência de sobrepeso e obesidade em adultos. Sobrepeso definido como IMC≥25 e obesidade como IMC≥30. 

Obtido em: 'https://ourworldindata.org/obesity' (recurso online).
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Figura 2. Prevalência de obesidade em adultos na América Latina. Fonte: OMS, 2016.  
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Dadas as razões subjacentes em relação ao aumento na prevalência do 

sobrepeso e obesidade durante os últimos 40 anos, diversas estratégias preventivas 

têm sido sugeridas, com o objetivo de melhorar os aspectos sociais e físicos18. 

 

1.1.2. Estratégias de intervenção em obesidade 

 

Como uma doença crônica complexa, o controle da obesidade requer uma 

abordagem multidisciplinar. Embora muitas das causas da obesidade sejam evitáveis 

e reversíveis, parece que existe uma relação complexa entre fatores biológicos, 

psicossociais e comportamentais19.  

Ao considerar que a obesidade é uma consequência à ingestão excessiva de 

energia (balanço energético positivo), o consumo de alimentos corresponde a uma 

das causas e tratamento desta condição20. Assim, dietas hipolipídicas e hipocalóricas 

têm sido uma das estratégias recomendada para pessoas com obesidade21. No 

entanto, há pouca evidencia a partir de ensaios clínicos aleatorizados apoiando os 

efeitos benéficos das dietas com baixo teor de gordura para perda de peso a longo 

prazo21. Uma comparação de uma dieta pobre em carboidratos com uma dieta pobre 

em gorduras padrão não produziu diferenças estatisticamente significativas em termos 

de IMC22.  

A farmacoterapia e a cirurgia bariátrica têm sido os tratamentos mais indicados 

para a obesidade severa. No entanto, as principais estratégias para o manejo da 

obesidade ao longo da vida estão relacionadas a mudanças de estilo de vida, que 

envolvem: dieta, exercícios físicos e terapia cognitivo-comportamental23. Kheniser et 

al.24  afirmaram que dois anos de intervenções no estilo de vida podem facilitar uma 

perda de peso de 5% e que, embora ocorra um ganho de peso, as intervenções na 

dieta e nos exercícios têm efeitos substanciais nas comorbidades associadas à 

obesidade24.  
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1.1.3. Exercício Físico para a promoção de saúde 

 

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido por 

contração muscular resultando no aumento de gasto calórico25.  Enquanto o exercício 

é definido como a atividade física planejada, estruturada, repetitiva e que mantém ou 

melhora a aptidão física. Por sua vez, a aptidão física é um conjunto de resultados ou 

características relacionados à capacidade de realizar atividade física. Portanto, a 

atividade física é vista como um comportamento relacionado à saúde, e quando 

realizada periodicamente pode influenciar o desenvolvimento da aptidão física26. 

O exercício físico voluntário é um componente bastante importante do gasto 

diário de energia total e tem o potencial para afetar o balanço energético27. Assim, o 

exercício é considerado um importante fator na prevenção e tratamento da 

obesidade28. Isso foi demonstrado em um estudo prospectivo com 20 anos de 

acompanhamento29, Hankinson et al mostraram que manter um nível elevado de 

atividade física reduz significativamente o ganho de peso, principalmente em 

mulheres. Nesse estudo, indivíduos ativos ganharam menos peso durante o período 

seguido em comparação com aqueles que eram inativos29. Neste sentido, o exercício 

físico realizado por longos períodos pode gerar déficit de energia e, assim, induzir a 

perda de peso30,3136,37. 

Além de promover a perda de peso, devido ao aumento do gasto energético, o 

exercício físico também influencia em outros aspectos metabólicos, no intuito de 

manter a demanda energética, para a contração muscular. Assim, desempenha um 

papel importante na saúde humana como uma alternativa não farmacológica que 

ajuda a prevenir a obesidade32,33. 

O exercício físico combinado pode representar um treinamento apropriado para 

a perda de peso, promover o aumento da aptidão cardiorrespiratória e potente 

estímulo para o aumento de massa e força muscular34. Esse tipo de treinamento é 

caracterizado por uma combinação de exercícios de força e aeróbicos em uma mesma 

sessão de treino35. O qual proporciona adaptações positivas no ganho de força, além 

de melhoras na capacidade cardiorrespiratória36. Nesse sentido, os efeitos agudos e 

crônicos do treinamento combinado vêm sendo amplamente estudados em diferentes 

protocolos de treino37. A literatura tem demonstrado que, quando os treinamentos de 

força e aeróbico são realizados simultaneamente, pode haver comprometimento dos 

ganhos de força38.  
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Além disso, o exercício físico tem demonstrado efeitos benéficos em regular 

lipídeos plasmáticos em humanos ou modelos de obesidade39. Durante o exercício, 

os triacilgliceróis são hidrolisados para ácidos graxos livres, que são liberados para a 

circulação, fornecendo energia para a contração muscular. Assim, a atividade física 

promove uma redução da massa de tecido adiposo e contribui uma melhora do 

metabolismo40. Neste sentido, estudos de treinamento de exercício agudo e crônico 

podem demonstrar os efeitos de curto e longo prazo do exercício sobre o corpo 

humano, respectivamente41.  

Por exemplo, uma sessão aguda de exercícios aumenta o fluxo sanguíneo 

através do tecido adiposo e mobilização de gordura, levando à entrega de ácidos 

graxos aos músculos esqueléticos, que se baseia principalmente na intensidade do 

exercício e requisitos metabólicos42. Além disso, após uma sessão de exercício 

agudo, a gordura no tecido adiposo diminui como resultado da mobilização de ácidos 

graxos estimulados pela ativação dos receptores β-adrenérgicos do tecido adiposo 

para outros tecidos, como o músculo esquelético42. 

Por outro lado, é sabido que estudos de treinamento com durações mais longas 

(crônicos) também exercem efeitos profundos. Por exemplo, um ano de treinamento 

com intensidade a 58% do consumo máximo de oxigênio (VO2máx), realizando 6 

sessões por semana, reduziu a massa gorda total, como também o tecido adiposo 

visceral (VAT) e o tecido adiposo subcutâneo (SAT) em mulheres e homens não 

obesos43. Também, um experimento que consistiu em treinamento aeróbico de 

intensidade moderada a alta (3 sessões / semana, 40 min / sessão, distância total de 

12 milhas / semana à 75% VO2máx) por 8 a 9 meses em indivíduos com sobrepeso 

e obesos, qual relatou uma redução significativa no SAT da coxa em homens e 

mulheres com sobrepeso, mas o VAT diminuiu apenas nos homens44. Portanto, a 

incorporação de rotinas de treinamento de exercícios bem projetadas em um 

programa de perda de peso são estratégias eficientes.  

A combinação de treinamento de força e aeróbio (ou seja, treinamento 

combinado) é uma das estratégias mais eficazes para melhorar simultaneamente a 

condição física e prevenir doenças relacionadas à idade45,46. Pois, a forma combinada 

de modos de exercícios de resistência e força (exercício físico combinado) induz 

mudanças nos sistemas cardiovasculares e neuromusculares, proporcionando 

distúrbios generalizados que ocorrem na homeostase local e sistêmica que, por sua 

vez, resulta em na adaptação da fisiologia humana47. Além de fornecer adaptações 
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fisiológicas tradicionais conhecidas por serem induzidas por exercícios de resistência 

tradicionais, o exercício físico combinado também pode melhorar a composição 

corporal e resultados relacionados à saúde41. 

 

1.2. LIPÍDEOS E CLASSES DE LIPÍDEOS 

 

1.2.1. Lipídeos 

 

De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada (International 

Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), os lipídeos são descritos como “um 

termo vagamente definido para substâncias de origem biológica que são solúveis em 

solventes apolares”48. Essa definição, dada em termos de solubilidade, traz muitas 

inconsistências quando consideramos a solubilidade de alguns compostos polares, 

atualmente classificados como lipídeos. Precisamente, com o objetivo de encorajar 

uma classificação abrangente de lipídeos, Lipid Metabolites and Pathways Strategy 

(Lipid MAPS), um consórcio criado por químicos, definiu os lipídeos como “pequenas 

moléculas hidrofóbicas ou anfipáticas que são originadas total ou parcialmente por 

condensação à base de carbânion de tioésteres e/ou por condensações de 

carbocátions de unidades de isopreno”49. Christie e Han50 também propuseram uma 

definição interessante considerando a natureza das substâncias que atualmente são 

estudados e analisados como lipídeos: “Os lipídeos são ácidos graxos e seus 

derivados, e substâncias relacionadas biossinteticamente ou funcionalmente a esses 

compostos”. 

1.2.2. Importância biológica dos lipídeos 

 

Os lipídeos são reconhecidos como componentes-chaves de muitos processos 

biológicos vitais nos seres vivos. Algumas das principais funções dos lipídeos nas 

células são: armazenamento de energia, integridade estrutural das células e 

membranas e sinalização51. Mais detalhes sobre o papel de alguns dos mais 

conhecidos as classes lipídicas estão descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resumo das principais funções das classes de lipídeos individuais 

Função celular Classes lipídicas 

Componente estrutural de 
membrana 

PC, PE, PI, PS, PG, PA, SM, CL, colesterol, cerebrosídeo (GalCer e GluCer), 
glicolipídeos, ST, gangliosídeos. 

Armazenamento de energia e 
metabolismo 

NEFA, TG, DG, MG, acylCoA, acilcarnitina. 

Sinalização 
Todos os lisolipídeos, DG, MG, acylCoA, acilcarnitina, NEFA, eicosanoides, e outros 

ácidos graxos oxidados, ceramida, esfingosinas, S1P, psychosine, esteroides, N-acyl-
etanolamina. 

Outras funções especiais 
Plasmalogênios (antioxidantes), acilcarnitina (transporte), CL (respiração), PS 

(cofatores, substrato de síntese de PE). 

PC: fosfatidilcolinas, PE: fosfatidiletanolamina, PI: fosfatidilinositol, PS: fosfatidilserina, PG: fosfatidilglicerol, PA: ácido 
fosfatídico, SM: esfingomielina, CL: cardiolipina, NEFA: Ácidos graxos não esterificados, TG: triacilgliceróis, DG: 
diacilgliceróis, MG: monoacilgliceróis, S1P: esfingosina 1-fosfato, GalCer: galactosil ceramida, GluCer: glicosil ceramida, ST: 
esteróis. Adaptado de Han52. 
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1.2.3. Classificação dos lipídeos 

 

Como mencionado anteriormente, um dos principais objetivos do consórcio Lipid 

MAPS foi estabelecer uma classificação abrangente de lipídeos, qual consiste em oito 

categorias de lipídeos que estão tendo sua própria subclassificação. Essas categorias 

são ácidos graxos (FA), glicerolipídeos (GL), glicerofosfolipídeos (GP), esfingolipídeos 

(SP), Lipídeos esteróis (ST), lipídeos prenol (PR), Sacarolípideos (SL) e Policetídeos 

(PK)49,53. A nomenclatura proposta pelo Lipid MAPS tem sido amplamente aceita e 

apoiada em todo o mundo53. 

A Figura 3 mostra as estruturas básicas das categorias lipídicas definidas pelo 

sistema de classificação de Lipid MAPS e que foram objeto de estudo neste trabalho. 

Este sistema de classificação está baseado no conceito de dois blocos de construção: 

grupos cetoacyl e grupos isopreno54. Os grupos cetoacyl são os principais blocos de 

construção, por diferentes vias metabólicas, de ácidos graxos e policetídeos. Os 

ácidos graxos são os principais constituintes de lipídeos mais complexos, tais como 

glicerolipídeos, glicerofosfolipídeos, esfingolipídeos e sacarolipídeos. Grupos 

isopreno são os principais blocos de prenóis e esteróis. Os ésteres de colesterol, uma 

classe de esteróis, são um bom exemplo de lipídeos, onde estão presentes os dois 

tipos de blocos de construção (cetoacyls e isoprenos). 

No caso de glicerolipídeos e glicerofosfolipídeos, pelo menos uma cadeia de radyl 

deve ser anexada à porção de glicerol para ser classificado nessa categoria. Radyl é 

um termo usado para descrever as três possibilidades diferentes em que as cadeias 

de hidrocarbonetos estão ligadas à porção glicerol. Essas três possibilidades são 

substituintes acyl, alkyl ou 1Z-alkenil (Figura 3). 

Lipid MAPS possui também o maior banco de dados para estruturas lipídicas (Lipid 

MAPS Structure Database, LMSD), com mais de 43.000 estruturas até a data 

(disponível online em https://www.lipidmaps.org/)54. Todas as estruturas incluídas no 

LMSD são estritamente classificadas e rotulado com um código exclusivo de 12 

caracteres (14 caracteres para algumas classes de lipídeos), que incluem informações 

sobre o banco de dados (2 caracteres), categoria lipídica (2 caracteres), classe lipídica 

(2 caracteres), subclasse lipídica (2 caracteres) e ID único dentro da subclasse lipídica 

(4 caracteres) (exemplo: Ácido Araquidônico; LMFA01030001)55. 
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Figura 3. Estrutura dos lipídeos que foram objeto de estudo. Em glicerolipídeos e glicerofosfolipídeos em pelo menos um de R1, 

R2 ou R3 tem que ser um grupo radyl. Adaptado de Quenhenberger et al51. 
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1.2.4. Descrição das classes lipídicas estudadas 

 
Como mencionado anteriormente, cada categoria lipídica tem sua própria 

subclassificação, que pode ser muito complexo. No entanto, em cada categoria 

lipídica existem algumas classes ou subclasses que são comumente estudados por 

serem os mais abundantes ou por sua importância biológica. Aqui estão descritas as 

classes lipídicas que foram parte desse estudo. 

 

1.2.4.1. Ácidos graxos 
 

A principal classe são os ácidos graxos, porque são os blocos de construção 

de algumas outras categorias lipídicas. Os ácidos graxos saturados e insaturados com 

cadeia de hidrocarbonetos lineares são o mais comumente encontrados na natureza. 

Nos tecidos animais, os ácidos graxos podem variar de 14 a 24 carbonos, mas em 

alguns casos a faixa pode ser de 2 a 36 ou mais carbonos56. A Tabela 2 mostra a lista 

dos ácidos graxos mais comuns. Os ácidos graxos de cadeia ímpar são produzidos 

principalmente por alguns microrganismos, mas também estão presentes em baixa 

concentração nos tecidos animais. Eles são produzidos via propionil coenzima A ou 

após α-oxidação de ácidos graxos57. 

Algumas classes especiais de ácidos graxos são os octadecanóides, 

eicosanóides e docosanóides que são ácidos graxos com múltiplos grupos funcionais 

cuja designação é baseada no número de carbonos do precursor biosintentico: ácido 

jasmônico (18 carbonos), ácido araquidônico (20 carbonos) e ácido docosahexanóico 

(22 carbonos), respectivamente. As subclasses dos eicosanóides são por exemplo 

prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos58. 

 

1.2.4.2. Glicerolipídeos 
 

Os glicerolipídeos são definidos devido à presença da fração glicerol em sua 

estrutura. Um, dois ou três substituintes radyl podem ser ligados à porção glicerol59. 

Os grupos acyl são os substituintes mais comuns que levam às classes lipídicas como 

monoacilglicerídeos (MG), diacilglicerídeos (DG) e triacilglicerídeos (TG), 

respectivamente59. 
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1.2.4.3. Glicerofosfolipídeos 
 

Os glicerofosfolipídeos contêm pelo menos um grupo fosfo e uma cadeia radyl 

ligada à porção de glicerol. A Figura 4 mostra a estrutura da espinha dorsal dos 

glicerofolipídeos mais comuns. A presença de diferentes substituintes ligados ao 

grupo fosfo define diferentes classes de lipídeos. Se um dos grupos radyl (R1 ou R2) 

estiver faltando, o prefixo lyso é usado para a classe lipídica (por exemplo, 

Lisofosfatidilcolina, LPC)60. 

  

1.2.4.3.1. Plasmalogênios 
 

Os plasmalogênios são uma subclasse de glicerofosfolipídeos, como espécies 

de fosfatidilcolina (PC), e fosfatidiletanolamina (PE), e menos abundantes, como 

fosfatidilserina (PS) e ácido fosfatídico (PA)61. Os plasmalogênios têm uma ligação 

vinil éter na posição sn-1 do glicerol em vez de um ácido graxo62. A este vinil éter (R1) 

são fixadas as cadeias de carbono saturadas (C16:0) e monoinsaturadas (C18:0 e 

C18:1, respectivamente)62,63. Na posição sn-2 (R2), os plasmalogênios são 

enriquecidos com ácidos graxos poliinsaturados, especificamente ácidos 

docosahexaenóicos (C22:6 n-3) ou ácido araquidônico (C20:4 ω-6)64. Quanto à 

posição sn-3 (X), os plasmalogênios são classificados principalmente como 

plasmalogênios PC (também chamados de plasmenilcolinas) e plasmalogênios PE 

(também chamados de plasmeniletalominas)65 (Figura 5). 

 

1.2.4.4. Esfingolipídeos 

 
Os esfingolipídeos são definidos pela presença de uma base esfingoide em sua 

estrutura. Este esfingoide é sintetizado nas células a partir de um acil-CoA graxo de 

cadeia longa (comumente palmitoil-CoA) e o aminoácido serina. Algumas das classes 

de esfingolipídeos mais importantes são: as ceramidas (Cer), os fosfoesfingolipídeos 

e os glicoesfingolipídeos (Figura 6). Dentro dos fosfoesfingolipídeos, a subclasse a 

esfingomielina (SM) é a mais abundante nas células de mamíferos66. 

 

  



32 

 

Tabela 2. Nomes e designações dos ácidos graxos mais comuns. 

Nome comum Nome sistemático 
Designação de 

forma abreviada 

Butírico butanoico 4:0 

Capróico hexanoico 6:0 

Caprílico Octanoico 8:0 

Caprico decanoico 10:0 

Laurico  dodecanóico  12:0 

Mirístico  tetradecanóico  14:0 

Palmítico  hexadecanóico  16:0 

Esteárico  octadecanóico  18:0 

Araquídico  eicosanóico  20:0 

Palmitoleico  9-hexadecenoico  16:1 (n-7) 

Oleico  9-octadecenoico  18:1 (n-9) 

Elaidico  trans-9-octadecenoic  18:1 

Cis-vacênico  11-octadecenoico  18:1 (n-7) 

Linoleico  9,12-octadecadienoico  18:2 (n-6) 

α-linolênico  9,12,15-octadecatrienóico  18:3 (n-3) 

γ -linolênico  6,9,12-octadecatrienóico  18:3 (n-6) 

dihomo- γ -linolênico  8,11,14-eicosatrienoico  20:3 (n-6) 

Araquidônico  5,8,11,14-eicosatetraenoico  20:4 (n-6) 

EPA  5,8,11,14,17-eicosapentaenóico  

7,10,13,16,19-docosapentaenóico  

20:5 (n-3) 

22:5 (n-3) 

DHA 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic  22:6 (n-3) 

Formato de notação sugerido de acordo com Liebisch et al55. Adaptado por Christie e Han50 
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Figura 4. Estrutura das principais classes de glicerofosfolipídeos.  O grupo fosfato é esterificado ao glicerol (vermelho) e outro álcool: como 

colina, etanolamina, glicerol, mio-inositol, serina, óxido de hidrogênio (azul), cadeias laterais acyl sn1 (R1) e sn2 (R2) (verde) (Adaptado de Fahy 

et al.67). 
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Figura 5. Estrutura do plasmalogênio. R1: ácido graxo saturado (SFA), ácido graxo monoinsaturado (MUFA); R2: ácido graxo poliinsaturado 

(PUFA); posição de glicerol sn-1, sn-2 e sn-3; X: colina ou etanolamina como grupo de cabeça polar (Adaptado de Messias et al.67). 
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Figura 6. Estruturas representativas dos esfingolipídeos. Todos os esfingolipídeos têm um bloco de construção característico: um 

aminoálcool de cadeia longa chamado esfingosina de 18 carbonos (1,3-dihidroxi-2-amino-4-octadeceno). Os carbonos 1, 2 e 3 desta molécula 

carregam grupos funcionais (-OH, NH2, -OH) e quando um ácido graxo saturado ou insaturado de cadeia longa é ligado ao carbono 2 através de 

uma ligação amida, obtém-se uma ceramida, que é a unidade estrutural fundamental de todos os esfingolipídeos (Adaptado de Fahy et al.49). 
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1.3. A LIPIDÔMICA: O ESTUDO DO LIPIDOMA 

 

 
A lipidômica é o estudo dos lipidomas usando os princípios e técnicas da 

química analítica68. O lipidoma refere-se à totalidade dos lipídeos nas células. O 

lipidoma é um termo pautado no contexto da ômica na biologia moderna, dentro do 

campo da lipidômica69, que pode ser estudado usando espectrometria de massa e 

bioinformática70. 

A lipidômica surgiu em 2003 como uma abordagem para estudar o metabolismo 

do lipidoma celular68,71. A lipidômica é considerada uma ferramenta poderosa para o 

desenvolvimento de biomarcadores lipídicos para estudar estados de doenças72. É 

importante ressaltar que essa abordagem nos permite estudar o metabolismo celular 

quantificando as mudanças de classes individuais de lipídeos, subclasses e espécies 

moleculares que refletem diferenças metabólicas  

Como as vias e redes do metabolismo lipídico têm sido extensivamente 

estudadas, quaisquer alterações nas quantidades de lipídeos podem revelar 

simultaneamente variações em níveis enzimáticos, atividades e/ou padrões de 

expressão gênica73. Para adquirir o perfil lipídico global em amostras biológicas, são 

preferíveis métodos analíticos baseados em cromatografia líquida-espectrometria de 

massa (LC/MS), devido à uma menor exigência da amostra, alta sensibilidade, grande 

faixa dinâmica e capacidade de analisar múltiplas amostras em um curto espaço de 

tempo e duração74 (Figura 7).  

As estratégias lipidômicas podem ser divididas em abordagens não 

direcionadas e direcionadas, cada uma com suas próprias vantagens e limitações75. 

A lipidômica não direcionada concentra-se na análise de todos os metabólitos 

detectáveis em uma amostra, incluindo compostos químicos incógnitos76. Em 

contrapartida, a lipidômica direcionada é a medição de grupos definidos de 

metabólitos77.  
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Figura 7. Lipidômica para estudar o metabolismo. Amostras humanas são preparadas para análise de espectrometria de massa (MS). A 

combinação de MS e o subsequente processamento de dados constitui a análise lipidômica. A análise bioinformática pode então ser usada para 

identificar alterações no metabolismo celular e, finalmente, os mecanismos bioquímicos subjacentes à patogênese da doença. Adaptado de 

Han72.
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pessoas são o problema, a maneira de resolvê-lo e a solução. 

Humberto Maturana (Cientista chileno) 
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A obesidade é uma condição de excesso de gordura corporal e está 

principalmente associada a um acúmulo do tecido adiposo que pode expandir até mais 

de 80% do peso corporal de uma pessoa42. Essa expansão do tecido adiposo, muitas 

vezes traz distúrbios metabólicos causados por desordens no metabolismo lipídico78. 

Diversos estudos afirmaram que o acúmulo de tecido adiposo leva ao aumento de 

ácidos graxos não esterificados, que podem mediar efeitos metabólicos adversos e 

contribuir para o aumento da patogênese da obesidade promovendo a inflamação 

crônica79,80. Além disso, o lipidoma plasmático também é afetado, principalmente nas 

classes lipídicas de glicerolipídeos, glicerofosfolipídeos, esfingolipídeos e ácidos 

graxos51. 

Ademais esses lipídeos podem variar de acordo com IMC, idade, dieta e níveis 

de atividade física81. O exercício físico tem sido proposto como uma medida eficiente 

para prevenção da obesidade a longo prazo27. Portanto, vários estudos têm sido 

realizados para determinar os efeitos do exercício físico sobre o lipidoma plasmático 

em pessoas com obesidade e/ou anormalidades nos substratos energéticos utilizados 

durante o exercício físico81–85.  

O exercício físico leva a alterações fisiológicas na homeostase energética, pois 

depende das respostas celulares ao estresse interno e externo94. Nessa linha, alguns 

relatos observaram que o exercício também pode afetar o metabolismo humano no 

plasma, que é o meio mais responsivo às mudanças no organismo86,87. 

 Diversas pesquisas envolvendo a lipidômica e a fisiologia do exercício têm sido 

realizadas. Em um estudo realizado por Wang et al.88, foi observado que o exercício 

aeróbico melhorou o perfil lipídico (LDL, VLDL) em sujeitos obesos com dislipidemia. 

Além disso, outro estudo feito por Sarzynski et al.89 foi demonstrado alterações no 

lipidoma plasmático após exercícios de resistência de 20 semanas.  Entretanto a 

literatura ainda é escassa em relação ao efeito da combinação do treinamento físico 

aeróbico e de força em uma mesma sessão em mulheres com obesidade, e as lacunas 

de conhecimento remanescentes associadas aos padrões lipidômicos ainda não estão 

claras. 

Dessa maneira, investigar os efeitos do treinamento físico combinado no perfil 

lipidômico das mulheres com obesidade, é de extrema relevância, pois é uma doença 

na qual os lipídeos são alterados. 
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3 HIPOTESE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca, em hipótese alguma, se culpe por aquilo que não dependia só de você. 

Fabiola Simões (Escritora brasileira) 
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Nesse trabalho hipotetizamos que há uma mudança no lipidoma plasmático de 

mulheres com obesidade submetidas ao treinamento físico combinado de 8 semanas. 
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4 OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.  

Lao-Tsé (Filósofo chinês) 
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4.1.  Objetivo Geral 

 

Avaliar o lipidoma plasmático de mulheres com obesidade submetidas ao 

treinamento físico combinado. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Avaliar dados clínicos (medidas antropométricas, composição corporal, taxa 

metabólica de repouso, oxidação de substratos e desempenho físico). 

4.2.2. Comparar as alterações lipidômicas plasmáticas entre pré e pós treinamento 

físico combinado. 

4.2.3. Analisar os ácidos graxos séricos por transesterificação direta     . 

4.2.4. Correlacionar dados clínicos com o lipidoma plasmático.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma meta sem um plano é apenas um desejo.  

Antoine de Saint-Exupéry (Escritor francês) 
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5.1.  ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMPR/USP) sob nº de processo 3.396.172 (CAAE 13994919.3.0000.5440, Anexo 

A). Assim a pesquisa seguiu todas as normativas da Resolução CNS 466/12. Assim, 

todas as participantes foram informadas sobre os procedimentos e só fizeram parte 

da pesquisa após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). O projeto foi desenvolvido em conjunto com o Departamento de Clínica 

Médica (Divisão de Nutrologia) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (HCFMRP/USP), Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 

Preto (EEFERP/USP) e o Centro de Pesquisa em Nutrição Humana Ocidental (CRNH 

Ouest) da Universidade de Nantes-França. 

 

5.2. DELINEAMENTO DO ESTUDO CLÍNICO 

 

Para o desenvolvimento deste estudo prospectivo e longitudinal foi necessário à 

inclusão de mulheres com diagnóstico clínico de obesidade, classificadas pelo Índice 

de Massa Corporal (IMC de 30 a 40 kg/m²), com idade entre 20 a 40 anos, sedentárias, 

ciclo menstrual regular, por amostragem de conveniência. Trata-se, portanto, de um 

ensaio clínico nos quais as participantes são controles de si mesmos. As participantes 

foram pareadas e avaliadas em dois momentos: Pré (antes da intervenção) e Pós 

(após a intervenção).  

Como critérios de não inclusão no estudo foram considerados: ingestão de 

medicamentos, fumantes, etilismo, comorbidade associada (hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, dislipidemia, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, 

hipotireoidismo), qualquer impedimento físico ou funcional para a prática de exercício 

físico, cirurgia bariátrica ou qualquer tipo tratamento para perda de peso. 

Como critérios de exclusão foram considerados: participantes que precisassem 

efetuar algum tratamento médico, ou com ingestão de medicamentos e com menos 

de 60% de presença nas atividades planejadas por este protocolo (explicitadas 

adiante) (Figura 8).  
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Figura 8. Diagrama de recrutamento dos participantes do projeto. Dados de estatísticos 

de pacientes extraídos do sistema de atendimentos médico do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto (HC/RP) (Adaptado de Brandao et al.90,91). 

 

 

 

Pacientes atendidos no HC/RP em 2016 

~500.000 

Pacientes com obesidade 

~3.500 

Mulheres com obesidade 

~2.600 

Selecionadas pelos critérios de 

elegibilidade  

40 mulheres 

Iniciaram a intervenção do projeto de 

pesquisa  

20 mulheres 

Desistentes e excluídas do estudo   

6 mulheres 

Finalizaram o estudo  

14 mulheres 

Voluntárias interessadas no projeto de 

pesquisa 

100 mulheres 

Critérios de Inclusão: 

Mulheres, IMC de 30 a 40 

kg/m2, idade entre 20 a 40 

anos, sedentárias, com 

menstruação regular, sem 

comorbidade associada. 

Divulgação do Projeto de 

pesquisa, sites, folhetos no 

HC/RP, USP/RP e redes 

sociais. 

Desistentes: 3 Excluídas: 3 

Motivo: Não concluiu 

avaliações finais: 1  

Menos de 60% de presença 

na intervenção: 2 

Motivo: doença 
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5.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

O estudo incluiu uma entrevista inicial, com a explicação pertinente dos objetivos 

e avaliações para responder a hipótese do estudo; avaliações pré-intervenção 

(realizado no HCFMRP/USP); duas semanas de adaptação ao treinamento físico; 

realização dos testes físicos; oito semanas de treinamento físico combinado 

(realizados na EEFERP/USP); e avaliações pós-intervenção (realizado no 

HCFMRP/USP) conforme Brandao et al.90,91(Figura 9).  

 

5.4. ANTROPOMETRIA 

 

5.4.1. Peso e estatura 

 

Foram avaliados o peso (kg) e estatura corporal (cm) por meio de balança de 

plataforma do tipo Filizola® Eletrônica ID 1500 (São Paulo, Brasil), com precisão de 

0,1 kg e 0,5 cm respectivamente. As participantes foram pesadas pela manhã, em 

jejum de 12 horas, usando o mínimo de roupas e sem sapatos. A estatura foi obtida 

com a participante em pé, descalça, encostando a nuca, as nádegas e calcanhares 

na parede onde existia uma barra graduada inextensível92. 

 

5.4.2. Índice de massa corporal (IMC) 

 

A partir das medidas de peso e estatura, foi calculado o IMC (kg/m2) por meio da 

fórmula: 

  

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝐸𝑆𝑂

𝐸𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴2
 

  

Onde: 

P= peso corporal expresso em quilogramas (kg), e; E= estatura em metros (m). 
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5.4.3. Circunferências 

  

Foi utilizada fita métrica flexível, inextensível, com precisão de 0,1 cm, em 

posição ortostática, de acordo com as técnicas convencionais descritas por Pollock et 

al. 93. A circunferência da cintura (CC) foi medida com o abdômen relaxado, no ponto 

médio entre a última costela e a crista ilíaca, com a paciente em pé.  

 

5.5. COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

A análise da composição corporal foi feita pelo método de diluição de óxido de 

deutério (isótopo estável do hidrogênio, não radioativo), considerado padrão ouro para 

a determinação de composição corporal. O óxido de deutério (2H2O) após 

administrado oralmente, é misturado com a água do corpo e depois eliminado pela 

urina, saliva e suor. Dentro do organismo, o óxido de deutério se comporta como água 

e, em questão de horas, é diluído uniformemente nos compartimentos de água do 

corpo.  

Cada participante em jejum de 12 horas recebeu uma dose de 100 gramas de 

óxido de deutério a 7% (Cambridge Isotope, EUA) diluído a 100 mL de água potável 

e mantidos em frascos âmbar. A ingestão da dose foi feita com um canudo para evitar 

derramamento e consequente perda do deutério da água. Após a ingestão dos 100 

mL, foi ingerido mais 50 mL de água potável, no frasco, misturado e ingerido 

novamente com o mesmo canudo, por duas vezes, para garantir que todo o deutério 

fosse ingerido. Amostras de urina foram coletadas antes e três horas após a ingestão 

da dose deuterada. As amostras de antes e depois foram armazenadas 

separadamente em gelo imediatamente após a coleta, para evitar qualquer 

contaminação entre os fracos. Na sequência, foram armazenadas apenas 5 mL de 

cada amostra em criotubos e armazenadas separadamente (amostras antes e após 

ingestão da dose) em freezer -20 °C até a análise94. O enriquecimento de deutério nas 

amostras de urina foi determinado por espectrometria de massa (Europa Scientific 

Hydra System™, Cheshire, Reino Unido). Foram utilizadas 500 µL das amostras de 

urina em triplicata, equilibradas com 100% de hidrogênio com bastões catalisadores 

de platina (Sercon Ltda®, Gateway, Crewe, U.K.). Após a análise, a composição 

corporal foi determinada usando a fórmula de acordo com Aleman-Mateo et al.95 

(Anexo B). 
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Figura 9. Delineamento Experimental. Fases da intervenção com treinamento físico combinado. TMR: Taxa metabólica de repouso 

(Adaptado de Brandao et al.90). 
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5.6. TAXA METABÓLICA DE REPOUSO (TMR) E OXIDAÇÃO DE SUBSTRATOS 

 

Foi utilizada a calorimetria indireta (QUARK-RMR COSMED®, Roma, Itália) para 

avaliação da taxa metabólica de repouso e oxidação de substratos. Todas as 

participantes ficaram em jejum durante 12 horas, não fizeram exercício físico, não 

ingeriram bebidas à base de cafeína e chá-preto ou bebida alcoólica, 24 horas antes 

da avaliação. Todas as medidas foram realizadas das 8h00 às 10h00 da manhã. O 

equipamento foi calibrado automaticamente com concentrações de gases conhecidas 

antes de todas as avaliações, de acordo com as especificações do fabricante. Durante 

a avaliação, as mulheres ficaram deitadas na posição supina em uma sala silenciosa, 

a uma temperatura estável entre 21 e 24 °C. O volume de consumo de oxigênio (VO2) 

e produção de dióxido de carbono (VCO2) foi medido por 30 minutos (Anexo C). As 

medidas obtidas nos primeiros 10 minutos foram descartadas, para garantir que o 

participante atingisse um estado estacionário96. A equação de Weir97 foi usada para 

estimar a TMR. A equação de Frayn98 foi utilizada para calcular as taxas de oxidação 

de carboidratos e gorduras, ou seja: 

 

𝑇𝑀𝑅 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑎
) = (3,941 𝑥 𝑉𝑂2 + 1,106 𝑥 𝑉𝐶02) 𝑋 1440 

Onde:  

TMR: taxa metabólica de repouso; 

VO2: volume de oxigênio consumido em L/min; 

VCO2: volume de dióxido de carbono produzido em L/min; 

1440: número de minutos por dia. 

 

𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎çã𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 (
g

dia
) = (4,485 ×  𝑉𝐶𝑂2 − 3,226 𝑥 𝑉𝑂2)  ×  1440 

 

 

𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎çã𝑜 𝐿𝑖𝑝í𝑑𝑒𝑜𝑠 (
g

dia
) = (1,695 ×  𝑉𝐶𝑂2 − 1,701 𝑥 𝑉𝑂2) ×  1440 

 

Onde: 

VO2: volume de oxigênio consumido em L/min; 

VCO2: volume de dióxido de carbono produzido em L/min; 

1440: número de minutos por dia. 
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5.7. COLETA DE SANGUE  

 

Amostras de sangue foram coletadas após 12 horas em jejum em tubos com 

heparina e EDTA, o plasma foi separado por centrifugação à 3.500 rpm durante 15 

minutos (4° C), e armazenado em freezer -80°C até a realização as análises.  

 

5.8. ANÁLISE LIPIDÔMICA EM PLASMA 

 

5.8.1 Preparação de amostras de sangue para análise lipidômica 

 

Primeiramente, uma amostra de controle de qualidade (QC) foi preparada a partir 

das alíquotas de cada amostra biológica (n=28; 25 µL de cada amostra), então, foram 

agrupadas e misturadas completamente. Este pool de amostras (QC) foi dividido em 

12 tubos com 30µL cada um. Finalmente foram preparadas as amostras pré e pós 

intervenção (n=28) com 30 µL de cada amostra e as 12 amostras de QC para a 

extração dos lipídeos, conforme segue abaixo99: 

1. Adicionados 270 µL de metanol gelado em cada amostra e agitado no vórtex por 10 

segundos; 

2. Adicionados 750 µL de éter metil-ter-butílico gelado (MTBE) e a mistura foi agitada no 

vórtex por 10 segundos. 

3. Adicionados 225 µL de água e agitados no vórtex por 10 segundos.  

4. A mistura final foi centrifugada (10 000 rpm; 10 minutos, 5 ° C) e 800 µL de 

sobrenadante foram transferidos para o frasco de LC-MS para serem secados em 

nitrogênio (temperatura 40°C).   

5. As amostras secas foram reconstituídas com 200 µL de mistura de 

acetonitrila/isopropanol/água (65/30/5, v / v / v). 

 

5.8.2. Análise lipidômica não direcionada por cromatografia líquida acoplada a 

espectrometria de massa (LC-HRMS) 

 

A análise dos lipídeos foi realizada em cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas de alta resolução (LC-HRMS ® UPLCTM Waters e HRMS 

SynaptTM G2 HRMS Q-TOF) equipado com uma interface de ionização por 
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electropulverização (ESI) operando em modo de ionização positiva, e um dispositivo 

Acquity H-Class100.  

A padronização foi feita com a amostra de controle de qualidade (QC) foi 

injetada em todo o lote analítico para fins de correção e normalização. As amostras 

foram randomizadas e injetadas (5 μL) junto a extratos de controle de qualidade em 

uma coluna de fase reversa, onde os lipídeos foram eluídos. O modo HRMS completo 

foi aplicado para detecção de lipídeos (razão massa-carga (m/z) na faixa de 200 a 

1,200), com uma resolução de massa de 25 000 larguras completas na metade 

máxima (modo contínuo). As configurações de ionização foram as seguintes: tensão 

capilar +2 kV; tensão de cone, 30 V; caudal do gás de dessolvatação (N2), 900 L/h; 

temperaturas de gás / fonte de dessolvatação, 550/120 °C. A solução de encefalina 

leucina a 2 µg/mL (50% de acetonitrila) foi infundida a uma taxa de fluxo constante de 

10 µL/min no canal do spray, permitindo a correção das rações de massa-carga (m/z) 

medidos ao longo do lote (teórico m/z). A aquisição de dados foi realizada usando o 

software MassLynxTM versão 4.1 (Waters Corporation). 

 

5.9. AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

A análise das amostras de plasma sanguíneo das voluntárias foi feita em 

duplicata. Os lipídeos os totais foram extraídos pelo método Folch, de 1957, e a 

extração lipídica por transesterificação direta, como descrita por Lepage e Roy (1984). 

As análises foram realizadas no laboratório de espectrometria de massas da FMRP-

USP. A cada 100 µl de amostra de plasma, foram adicionados 50 µg.ml-1 de padrão 

interno (nonadecanoato de metila C19) e 1 mL de solução de cloreto de acetila-

metanol 5: 100. As amostras foram aquecidas a 100ºC e agitadas (Thermo Fisher 

Scientific; Pierce Reacti-Therm III Heating / Stirring n. 18935) durante 60 minutos. Em 

seguida, adicionaram-se 1 mL de hexano as amostras por 3 vezes, que foram 

evaporadas sob azoto e ressuspensas em 100 µl de hexano. 

 Após a extração, os ácidos graxos totais foram determinados por cromatografia 

gasosa (SHIMADZU, GC-2010) equipada com um injetor automático AOC-20i, coluna 

capilar (SF.S.CAP.SP -2560, número de referência 24056, número de lote 190166D) 

de 100m comprimento x 0,25 mm de diâmetro interno x 0,20 mm de espessura. O 

hélio foi usado como gás carreador a 0,9 mL / min, e o ar sintético foi usado como gás 

oxidante para o detector de ionização de chama (260°C). As amostras (1 μL) foram 



53 

 

injetadas em modo split e a temperatura do detector e do injetor foi de 260oC. O tempo 

total de execução foi de 63 minutos. Os ácidos graxos foram identificados utilizando-

se uma mistura padrão (mistura 37, Componente FAME Mix da Supelco 37, CRM: 

47885, Lote: LRAC1814), comparando o tempo de retenção das amostras com o dos 

ácidos graxos padrão. A quantificação de ácidos graxos foi realizada pelo método do 

padrão interno, utilizando a curva de calibração, preparada em duplicata, para o 

padrão FAME mix. Os resultados foram expressos como µmol.L-1. 

 

5.10. Análise do perfil lipídico  

 

A avaliação das frações lipídicas, colesterol total, triglicerídeos e lipoproteínas 

de alta densidade - HDL foram realizados por métodos enzimáticos seguindo as 

orientações do kit LABTEST®, com leitura em espectrofotómetro (Beckman). O 

colesterol- LDL foi calculado, a partir da seguinte fórmula101: 

 

𝐿𝐷𝐿𝐶 = 𝐶𝑇 − 𝐻𝐷𝐿 −
𝑇𝐺

5
 

Onde: 

LDL: Colesterol- LDL em mg/dL; 

CT: Colesterol total em mg/dL; 

Tg: triglicerídeos em mg/dL; 

HDL: Colesterol-HDL em mg/dL. 
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5.11. TESTES FÍSICOS PRÉ E PÓS-INTERVENÇÃO COM TREINAMENTO FÍSICO 

COMBINADO 

 

5.11.1. Desempenho Aeróbio 

Foi realizado uma adaptação do Shuttle Walking Test102, composto de 9 

estágios com duração de 3 minutos cada, iniciando o primeiro estágio com velocidade 

de 4 km/h, aumentando 1 km/h a cada estágio, até a exaustão. O teste era 

interrompido quando as participantes não conseguiam acompanhar o ritmo 

determinado pelo metrônomo. Foi anotada a frequência cardíaca de cada participante, 

no início, a cada estágio, no final do teste e o tempo total dos estágios (para a 

determinação da frequência cardíaca durante os treinamentos).  

O consumo de oxigênio máximo foi estimado por meio da distância do último 

estágio do teste e calculado de acordo com a equação proposta por Heyward103. 

 

𝑉𝑂2𝑚á𝑥 = 0,25 𝑥 𝑉 + 3,25 

Onde: 

V= velocidade do último estágio do teste em metros/minutos. 

 

5.11.2. Repetições Múltiplas (RM) 

Foi realizado o teste de RM em todos os exercícios no momento pré-

intervenção, para a determinação da carga dos exercícios durante o treinamento 

físico90. No momento pós-intervenção, foi realizado apenas nos exercícios de 

agachamento, supino reto e remada. A carga foi determinada pelo teste de repetições 

múltiplas, onde, com uma carga estipulada deveria ser executada um determinado 

número de vezes. Após, os valores da carga e da porcentagem foram identificados 

por meio das equações de Brzycki104: 

𝑅𝑀(%) = 102,78 − (𝑅𝐸𝑃 𝑥 2,78) 

𝑅𝑀(𝑘𝑔) = 𝑃𝑆 𝑥 (
100

102,78
) − (𝑅𝐸𝑃 𝑥 2,78) 

Onde: 

RM = repetições múltiplas; 

REP = número de repetições executadas; 

PS = peso suportado (kg). 
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5.12. INTERVENÇÃO 

 

5.12.1. Treinamento Físico 

 

Foi realizado na academia da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 

Preto/USP. Inicialmente, as participantes foram orientadas quanto ao tipo de atividade 

a ser desempenhada e como controlar a intensidade durante a mesma. O treinamento 

físico foi realizado durante 8 semanas com frequência de 3 vezes por semana e 

duração de 55 minutos em cada dia. O treinamento físico foi composto conforme 

descrito a seguir90,105. 

 

Aquecimento: foi realizado em movimento combinando caminhada e alongamentos 

simultâneos (5 minutos);  

Circuito: composto de 15 estações de exercícios de força para membros superiores e 

inferiores. Cada exercício era realizado durante 30 segundos (média de 15 repetições) 

intercalados por 30 segundos de caminhada/corrida; realizado até completar 45 

minutos; os exercícios de cada estação foram feitos até cumprir o tempo estipulado 

ou exaustão muscular;  

Volta à calma: após o circuito eram alongados os grupamentos musculares 

trabalhados (5 min). 

Intensidade do Treinamento Físico: cada participante teve sua intensidade 

individualizada de acordo com os testes físicos, entre 70 e 90% da repetição múltiplas 

e a frequência cardíaca (FC) de acordo com o resultado do teste físico.  

5.12.2. Estações do Circuito: As estações consistiam dos seguintes exercícios: 

  

1. Crucifixo reto: decúbito dorsal em um banco apropriado; empunhar um par de 

alteres com os cotovelos semiflexionados; fazer o movimento de extensão horizontal 

até o peso chegar na linha dos ombros sem movimento dos cotovelos. Grupamento 

muscular: ombro (deltóide anterior), peitoral maior e tríceps. 

2. Flexora: em posição decúbito ventral, na máquina própria (mesa flexora), com os 

calcanhares apoiados em lugar próprio, era flexionado o joelho na maior amplitude 
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possível. Grupamento muscular: Isquiotibiais (músculos semitendinoso, 

semimembranoso e bíceps femural), gactrocnêmio, poplíteo, plantar, sartório e grácil. 

3. Rosca bíceps: em posição ortostática, braços estendidos ao longo e laterais do 

corpo; flexionar os cotovelos em sua total amplitude; retornar à posição inicial 

controlando a descida no peso na fase excêntrica da contração. Grupamento 

muscular: bíceps braquial, braquioradial e braquial; quadríceps femoral, 

isquiopoplíteos e glúteo máximo contração isométrica. 

4. Extensora: sentado em máquina própria (cadeira extensora), com o apoio das 

costas um pouco inclinado, o quadril mantido a 90° durante todo o movimento. Era 

realizado a extensão dos joelhos, na maior amplitude possível. Grupamento muscular: 

quadríceps femural (vastos medial, lateral e intermédio, e o reto femural).  

5. Abdominal reto: decúbito dorsal no solo; joelhos flexionados aproximadamente 90o 

e unidos, plantas dos pés no chão; elevam o tronco até que saísse do solo, mas a 

lombar ficava apoiada no chão; olhavam para o teto, retornando à posição inicial em 

seguida. Grupamento muscular: reto abdominal. 

6. Pantorilha: posição ortostática; de frente para parede e mãos apoiadas; elevou-se 

o corpo na ponta dos pés e retornou em seguida a posição inicial.  Grupamento 

muscular:  tríceps sural (gastrocnêmio, gêmeo lateral e gêmeo medial). 

7. Supino reto: deitado em decúbito dorsal, sobre um banco próprio, a pegada na barra 

deveria ser maior que os ombros. A barra trazida próximo ao peitoral, com uma adução 

dos ombros sem que os cotovelos ultrapassem a altura dos ombros. Os ombros 

realizam uma adução transversal na fase concêntrica e uma abdução transversal na 

fase excêntrica. Grupamento muscular: peitoral maior, deltoide anterior e tríceps 

braquial. 

8. Leg press: sentado, na máquina de leg press 180°, pés no local apropriado e na 

mesma linha, pernas e joelhos afastados (largura dos ombros). O joelho deveria ser 

flexionado e estendido, fazendo fora para empurrar o banco no qual a participante 

estava sentada. Grupamento muscular:  quadríceps, músculos posteriores e adutores. 

9. Puxada frente: sentado, com as mãos fixas na barra, ocorria a contração dos 

flexores do cotovelo e adução do ombro, aproximando o braço ao antebraço. O 

antebraço devia permanecer perpendicular ao chão durante toda a amplitude do 

movimento. Grupamento muscular: grande dorsal.  



57 

 

10. Abdominal infraumbilical: decúbito dorsal no solo; joelhos e quadris flexionados a 

90o; o quadril era elevado em direção ao tronco, mantendo as pernas flexionadas. 

Grupamento muscular: reto abdominal. 

11. Remada: sentado em máquina própria, o movimento é de extensão e flexão de 

cotovelos. Iniciou-se flexionando os cotovelos (90°) ao lado do tronco, após realizava 

uma extensão voltando a posição inicial. Grupamento muscular: grande dorsal, 

deltoide posterior e tríceps. 

12. Agachamento: posição ortostática; pés levemente mais afastados que a largura 

dos ombros; flexionavam os joelhos a aproximadamente 90o, retornando a seguir a 

posição inicial; no 1o mês foi realizado. Somente com o peso corporal; no segundo 

mês foi acrescida halteres com anilhas seguradas lateralmente.  Grupamento 

muscular: quadríceps femoral (reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto 

intermédio), isquiopoplíteos (bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso); 

glúteo máximo. 

13. Desenvolvimento: posição ortostática; empunham-se os alteres na altura dos 

ombros, face das mãos para frente; os braços eram estendidos acima da cabeça e 

retornar à posição inicial. Grupamento muscular: tríceps, ombros (deltoide anterior e 

médio), peitoral maior porção clavicular. 

14. Avanço: iniciando em posição ortostática, deveria dar uma passada a frente e 

realizar uma flexão do quadril e joelhos, até que o joelho da perna de trás quase toque 

o solo. Deveria retomar a posição inicial, trocar as pernas com outra passada e dando 

continuidade no mesmo movimento. No primeiro mês foi executado sem peso, 

incluindo halteres e anilhas que foram segurados lateralmente a partir do segundo 

mês. Grupamento muscular: quadríceps, isquiotibiais e glúteo máximo. 

15. Tríceps: em pé, realizado em uma polia, a executante deveria estar um pouco para 

trás do cabo em vez de logo abaixo dele, realizava a extensão completa dos cotovelos 

e retomava a posição inicial no mesmo ritmo da extensão. Grupamento muscular: 

tríceps braquial. 
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5.13. Análise estatística 
 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, e 

posteriormente analisados por teste t de Student ou Wilcoxon, para comparar os 

momentos pré e pós-intervenção. A estatística descritiva dos dados consistiu em 

valores médios e erro padrão da média de ambos momentos de avaliações (pré e pós-

intervenção).  O nível de significância foi determinado em p<0,05. A fórmula Δ (delta) 

em porcentagem % foi calculada da seguinte forma: 

𝛥 (𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)(%) = (
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) × 100 

 

Análises estatísticas univariadas e correlações de Spearman foram realizadas 

usando Prism v.9 (Graph Pad, San Diego, Califórnia, EUA) usando os valores de 

𝛥 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. Análises multivariadas de dados usando PCA, Heatmap 

foram realizadas usando o MetaboAnalyst 5.0 usando “Euclidean” como a distância 

de agrupamento e “ward.D” como o método de agrupamento. 
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6 RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sê firme em tuas atitudes e perseverante em teu ideal. Porém, sê paciente, não 

pretendendo que tudo te chegue de imediato. Haverá tempo para tudo, e tudo que é 

teu, virá a tuas mãos no momento oportuno. 

 Mahatma Gandhi (Pacifista indiano) 
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6.1. AVALIAÇÃO DE DADOS CLÍNICOS 

 

6.1.1. Dados antropométricos e da composição corporal antes e após exercício 

físico combinado em mulheres com obesidade. 

 

Os dados antropométricos pré e pós treinamento físico foram semelhantes (p>0,05). 

No entanto, a circunferência da cintura (93 ± 2 cm vs 91 ± 2 cm) diminuiu 

significativamente após o treinamento de exercício físico combinado (p<0,05). O peso, 

IMC, água corporal total, massa livre de gordura e gordura corporal não se alteraram 

após o exercício físico (Tabela 3).  

 

Tabela 3.  Dados antropométricos e composição corporal antes e após       

exercício físico combinado em mulheres com obesidade. 

Variáveis Pré Pós p 

Idade (anos) 34 ± 1 - - 

Peso (kg) 86 ± 2 87 ± 3 0,15 

Altura (cm) 162 ± 1 - - 

IMC (kg/cm2) 33 ± 1 33 ± 1 0,12 

Circunferência cintura (cm) 93 ± 2 91 ± 2 0,01 

Água corporal total (ml) 33701 ± 1237 34785 ± 1068 0,19 

Água corporal total (%) 39 ± 1 40 ± 1 0,32 

Gordura corporal total (kg) 40 ± 1 39±2 0,63 

Gordura corporal total (%) 47 ± 1 45 ± 1 0,31 

Massa livre de gordura (kg) 46 ± 2 48 ± 1 0,19 

Massa livre de gordura (%) 53 ± 2 55 ± 1 0,31 

Dados expressos em média ± erro padrão da média. IMC: índice de massa corporal 

(P<0,05).  
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6.1.2. Taxa metabólica de repouso, quociente respiratório, e oxidação de 

substratos antes e após o exercício físico combinado em mulheres com 

obesidade. 

 

Observou-se que a taxa metabólica de repouso, quociente respiratório e 

oxidação lipídeos aumentaram, enquanto a oxidação de carboidratos reduziu 

significativamente (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Taxa metabólica de repouso, quociente respiratório, e oxidação de 

substratos antes e após o exercício físico combinado em mulheres com 

obesidade. 

Variáveis Pré Pós p 

TMR (kcal/dia) 1415 ± 121 1790 ± 53 <0,01 

QR (VCO2/VO2) 0,8 ± 0,013 0,7 ± 0,002 0,01 

Oxidação de carboidrato 

(g/dia) 72,3 ± 19 -9,8 ± 12 

0,01 

Oxidação lipídica (g/dia) 121 ± 12 189 ± 9 <0,01 

Dados expressos em média ± erro padrão da média. TMR: taxa metabólica de 

repouso. QR: quociente respiratório. VCO2: produção de dióxido de carbono. VO2: 

volume de oxigênio consumido (P<0,05). 
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6.1.3. Dados de aptidão física e VO2máx antes e após o exercício físico 

combinado em mulheres com obesidade. 

 

O desempenho de força muscular aumentou após a intervenção, observada 

pelo teste de repetições múltiplas de supino e agachamento (p<0,05). Da mesma 

maneira, a aptidão cardiorrespiratória, avaliada pelo VO2máx, também aumentou após 

a intervenção (p<0,05) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Dados de aptidão física e VO2máx antes e após o exercício físico 

combinado em mulheres com obesidade. 

Variáveis Pré Pós p 

RM Supino (kg) 30 ± 2 35 ± 3 0,04 

RM Agachamento (kg) 36 ± 6 68 ± 5 0,01 

VO2máx (ml/kg/min) 36 ± 1 38 ± 1 0,02 

Dados expressos em média ± erro padrão da média. RM: repetições múltiplas. 

Vo2máx: consumo de oxigênio máximo. (P<0,05).  
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6.1.4. Comparação dos parâmetros lipídicos antes e após o exercício físico 

combinado em mulheres com obesidade. 

 

A Tabela 6 mostra o perfil lipídico das pacientes antes e após a intervenção. 

Não observamos diferença estatística nos níveis de colesterol total, Colesterol-LDL e 

triglicerídeos (Tabela 6). Porém, apenas os valores de Colesterol-HDL não estão 

dentre dos valores de referência. 

 

Tabela 6. Comparação dos parâmetros lipídicos antes e após o exercício físico 

combinado em mulheres com obesidade. 

Variáveis 
Valores de 

referência* 
Pré Pós p 

Colesterol total (mg/dL) <200 mg/dl 175 ± 5 170 ± 5 0,19 

Colesterol-HDL (mg/dL) >60 mg/dl 31 ± 2 31 ± 3 0,95 

Colesterol-LDL (mg/dL) <130 mg/dl 123 ± 5 119 ± 6 0,31 

TG (mg/dL) <150 mg/dl 110 ± 15 99 ± 13 0,31 

Dados expressos em média ± erro padrão da média. HDL: lipoproteínas de alta 

densidade. LDL:  lipoproteínas de baixa densidade. TG:  triglicerídeos. * Valores de 

referência de acordo com Tiyyagura e Smith, 2019.   
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6.2. DADOS DA LIPIDÔMICA ANTES E APÓS A INTERVENÇÃO EM MULHERES 

COM OBESIDADE. 

 
As análises de LC/MS permitiram a identificação de 1252 metabólitos, das 

quais 160 foram significativas (p˂0,05), e 61 foram identificadas como espécies 

moleculares de lipídeos, pertencentes às principais famílias lipídicas (Apêndice J). 

Assim os resultados da abundância relativa (%) após o treinamento físico da classe 

lipídica atribuídas estão apresentados nas Tabelas 7, 8, 9, 10, 11. 

Assim, os lipídeos que reduziram significativamente foram categorizados em 

fosfatidilcolinas (PC), como: PC (36:0) iso1, PC (36:5p) e PC (42:1p), e, 

fosfatidiletanolamina (PE), PE (40:4p), PE (36:5), PE (38:3p) e triacilglicerídeos (TG) 

como TG (54:8), TG (56:9) e TG (60:11). 

Por outro lado, aqueles que tiveram aumento após a intervenção foram 

representados pelas lisofosfatidilcolinas (LPC), como LPC (16:0p); LPC (18:0p) e LPC 

(20:2), outras espécies lipídicas de triacilglicerídeos (TG) (29%) como TG (48:0) e TG 

(50:0) e finalmente SM (d18:1/26: 1) e ácido araquidônico (ARA).  
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6.2.1. Esfingolipídeos após intervenção com exercício físico combinado. 

 

Sobre a classe dos esfingolipídeos, houve alterações nas subclasses de Cer e 

SM, após a intervenção com o treinamento físico. Em ambas as subclasses houveram 

reduções significativas após o treinamento físico (P˂0,05) (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Esfingolipídeos antes e após o exercício físico combinado em mulheres 

com obesidade. 

Nome Comum Símbolo Pré Pós 
Δ 

(delta)  
p 

Cer (d18:1/23:0) Cer 0,8 ± 0,0 0,5 ± 0,1 -35% 0,04 

Cer (d18:1/22:0) Cer 1,1 ± 0,0 0,6 ± 0,1 -39% 0,00 

SM (d18:1/26:1) SM 0,4 ± 0,0 0,5 ± 0,0 23% 0,03 

SM (d18:1/24:1) SM 276,4 ± 14,5 246,7 ± 18,6 -11% 0,02 

SM (d18:1/22:0) SM 5,6 ± 0,4 4,9 ± 0,4 -13% 0,04 

SM (d18:1/20:0) SM 93,5 ± 5,2 79,3 ± 4,7 -17% 0,01 

SM (d18:1/14:0) SM 22,1 ± 1,5 19,2 ± 1,4 -13% 0,03 

Dados expressos em média ± erro padrão da média. Cer: Ceramidas. SM: 

Esfingomielinas. (P<0,05). 
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6.2.2. Ácidos graxos após intervenção com exercício físico combinado. 

 

Dentro da classe dos ácidos graxos, houveram alterações nas subclasses de 

ácido araquidônico e ácido esteárico, após a intervenção com o treinamento físico. O 

ácido araquidônico aumentou 44%, e o ácido esteárico reduziu 11% (P˂0,05) (Tabela 

8).  

 
Tabela 8. Ácidos graxos antes e após o exercício físico combinado em mulheres 

com obesidade. 

Nome Comum Símbolo Pré Pós Δ (delta)  p 

Ácido araquidônico FA 241,.5 ± 12.6 348,5 ± 36,5 44% 0,01 

Ácido esteárico FA 112,1 ± 8.1 100 ± 4,2 -11% 0,04 

Dados expressos em média ± erro padrão da média. FA: ácidos graxos (P<0,05). 
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6.2.3. Glicerofosfolipídeos após intervenção com exercício físico combinado. 

 

Em relação à classe dos glicerofosfolipídeos, a subclasse do LPC (20:2) teve um 

aumento significativo (P<0,05), após a intervenção com o treinamento físico. 

Enquanto, as outras subclasses de lipídeos como, PC, PE, e PA reduziram 

significativamente (P<0,05) (Tabela 9). 

 
Tabela 9. Glicerofosfolipídeos antes e após o exercício físico combinado em 

mulheres com obesidade. 

Nome Comum Símbolo Pré Pós 
Δ 

(delta) 
p 

LPC (20:2) LPC 0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,1 20% 0,03 

PC (42:3) PC 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 -20% 0,02 

PC (40:7) PC 7,4 ± 0,4 5,6 ± 0,4 -24% 0,00 

PC (40:6) PC 90,3 ± 6,7 76,6 ± 7,6 -15% 0,01 

PC (40:4) PC 9,7 ± 0,8 8,3 ± 0,9 -14% 0,05 

PC (38:6) iso1 PC 5,6 ± 0,4 4,4 ± 0,4 -20% 0,03 

PC (38:6) iso2 PC 30,9 ± 1,8 25,0 ± 1,8 -19% 0,02 

PC (36:5) PC 1,5 ± 0,1 1,1 ± 0,1 -24% 0,00 

PC (36:0) iso1 PC 22,2 ± 2,6 15,0 ± 1,6 -32% 0,00 

PC (36:0) iso2 PC 19,5 ± 2,4 14,4 ± 1,6 -26% 0,02 

PE (36:5) PE 0,9 ± 0,2 0,5 ± 0,1 -39% 0,03 

PE (38:4) PE 5,6 ± 0,5 4,7 ± 0,3 -15% 0,04 

PE (40:5) PE 1,1 ± 0,1 0,8 ± 0,1 -27% 0,04 

PA (42:7) PA 1,7 ± 0,1 1,4 ± 0,1 -18% 0,02 

Dados expressos em média ± erro padrão da média. (P<0,05). LPC: lisofosfatidilcolina. 

PC: fosfatidilcolina. PE: fosfatidiletanolamina. PA: ácido fosfatídico.  
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6.2.4. Glicerolipídeos após intervenção com exercício físico combinado. 

 

Quanto a classe dos glicerolipídeos, a subclasses de MG (20:0) e TG (50:0) tiveram 

um aumento significativo (P<0,05) e redução da maioria dos MGs, DGs e TGs 

(P<0,05) (Tabela 10). 

Tabela 10. Glicerolipídeos antes e após o exercício físico combinado em mulheres 

com obesidade. 

Nome Comum Símbolo Pré Pós 
Δ 

(delta) 
p 

MG (20:0) MG 0,5 ± 0 0,6 ± 0 9% 0,04 

MG (18:0) MG 2,5 ± 0,1 2,2 ± 0,1 -12% 0,01 

MG (16:0) MG 0,8 ± 0,0 0,7 ± 0,0 -12% 0,01 

DG (36:0) DG 4,2 ± 0,2 2,5 ± 0,5 -39% 0,01 

DG (34:0) DG 5,4 ± 0,2 4,5 ± 0,4 -17% 0,04 

TG (60:11) TG 2,6 ± 0,5 1,8 ± 0,4 -30% 0,05 

TG (60:9) TG 0,9 ± 0,2 0,7 ± 0,1 -24% 0,04 

TG (58:9) TG 14,4 ± 2,3 10,2 ± 1,7 -30% 0,04 

TG (58:8) TG 5,4 ± 0,5 4,1 ± 0,5 -25% 0,02 

TG (56:9) TG 5,9 ± 1,1 4,0 ± 0,7 -32% 0,02 

TG (56:6) TG 58,8 ± 3,6 49,4 ± 4,7 -16% 0,04 

TG (54:8) TG 3,5 ± 0,5 2,2 ± 0,3 -37% 0,01 

TG (54:7) TG 20,5 ± 2,4 15,4 ± 1,9 -25% 0,04 

TG (50:0) TG 4,8 ± 0,4 6,6 ± 0,6 38% 0,01 

Dados expressos em média ± erro padrão da média. (P<0,05). MG: monoacilglicerol. DG: 

diacilglicerol. TG: triacilglicerol. 
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6.2.5. Plasmalogênios após intervenção com exercício físico combinado. 

 

Em relação à subclasse dos glicerofosfolipídeos, a subclasse do LPC (20:2) teve um 

aumento significativo (P<0,05), após a intervenção com o treinamento físico. 

Enquanto, as outras subclasses de lipídeos como, PC, PE, e PA reduziram 

significativamente (P<0,05) (Tabela 11). 

Tabela 11. Plasmalogênios antes e após o exercício físico combinado em mulheres 

com obesidade. 

Nome Comum Símbolo Pré Pós 
Δ 

(delta) 
p 

LPC (16:0p) LPC 1,8 ± 0,1 2,2 ± 2,2 25% 0,02 

LPC (18:0p) LPC 0,4 ± 0,1 0,6 ± 0,1 44% 0,01 

PC (44:5o) PC 1,7 ± 0,2 1,2 ± 0,2 -26% 0,01 

PC (42:2p) PC 3,8 ± 0,5 2,8 ± 0,4 -26% 0,01 

PC (42:1p) PC 1,2 ± 0,2 0,9 ± 0,1 -27% 0,02 

PC (40:4p) PC 0,5 ± 0,0 0,4 ± 0,1 -13% 0,04 

PC (40:2p) PC 2,6 ± 0,3 2,2 ± 0,3 -15% 0,05 

PC (40:1p) PC 1,2 ± 0,1 0,9 ± 0,1 -24% 0,1 

PC (38:5p) PC 1,0 ± 0,1 0,8 ± 0,1 -23% 0,05 

PC (38:2p) PC 7,0 ± 0,7 5,4 ± 0,6 -22% 0,01 

PC (38:1p) PC 2,7 ± 0,3 2,3 ± 0,2 -14% 0,02 

PC (36:5p) PC 1,3 ± 0,2 0,9 ± 0,2 -31% 0,05 

PC (36:1p) PC 2,3 ± 0,3 1,9 ± 0,2 -18% 0,01 

PS (40:6p) PS 11,5 ± 1,0 8,0 ± 0,9 -30% 0,03 

PG (42:4p) PG 2,7 ± 0,2 2,0 ± 0,2 -26% 0,01 

PE (40:5p) iso1  PE 0,8 ± 0,1 0,6 ± 0,1 -27% 0,04 

PE (40:5p) iso2 PE 3,7 ± 0,3 2,5 ± 0,4 -31% 0,01 

PE (40:4p) PE 10,1 ± 1,1 5,7 ± 0,7 -44% 0,01 

PE (40:4p) PE 2,2 ± 0,2 1,6 ± 0,1 -26% 0,01 

PE (38:4p) PE 49 ± 4,0 35,9 ± 4,4 -27% 0,04 

PE (38:3p) PE 12,3 ± 1,5 8,0 ± 1,3 -35% 0,05 

PE (38:2p) PE 1,0 ± 0,1 0,8 ± 0,1 -24% 0,00 

PE (36:1p) PE 2,2 ± 0,3 1,7 ± 0,2 -25% 0,03 

Dados expressos em média ± erro padrão da média. (P<0,05). LPC: lisofosfatidilcolina. 

PC: fosfatidilcolina. PS:fosfatidilserina. PG. Fosfatidilglicerol. PE: fosfatidiletanolamina.  
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6.2.6. Perfil lipidômico multivariado. 

 

Neste estudo, aplicamos a análise de componentes principais (PCA) para obter 

a visualização dos dados. A PCA em 14 amostras e 160 lipídeos resultou em um 

modelo com 2 componentes, que explicou 81% da variação total. As componentes 

principais, especialmente o primeiro componente principal (PC1) e o segundo 

componente principal (PC2), foram desenhados em um Score plot e a tendência de 

agrupamento pode ser observada (Figura 10). O PC1 foi responsável por 71% da 

variância total que analisou os dados da amostra de acordo com o nível de lipídeos 

plasmáticos, enquanto o PC2 foi responsável por 79%. Com base na análise dos 

resultados, no momento pré intervenção o ácido esteárico FA (18:0), SM (d18: 1/24:1), 

SM (d18:1/20:0) e PC (40:6) foram os lipídeos com maiores destaques entre todos os 

outros identificados. Enquanto, após a intervenção o ácido araquidônico FA (20:4), 

recebeu o maior destaque entre todas as outras espécies lipídicas detectadas (Figura 

11). 
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Figura 10. Análise de componentes principais (PCA). O biplot em um score plot 

bidimensional de perfis lipídicos obtidos de mulheres com obesidade (n=14) submetidas ao 

exercício físico combinado em dois momentos, grupo pré-treinamento (verde) e pós-

treinamento (rosa). 
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Figura 11. Boxplot dos 3 lipídeos alterados de acordo com a classe de lipídeos. Verde representa o pré-treinamento e rosa representa a 

intervenção pós-treinamento. O eixo Y é a abundância relativa (%). O eixo x corresponde a cada espécie lipídica (*p ˂0,05).
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6.2.7. Análises univariadas de metabólitos e lipídeos. 

 

Foi realizada uma análise univariada com todos os lipídeos encontrados antes 

e após o treinamento físico. Após obter os dados brutos de intensidade, aplicamos um 

teste t de Student pareado para cada lipídeo. O volcano plot (Figura 12) destaca as 

diferenças mais significativas entre os lipídeos e a variação positiva ou negativa 

observada em pacientes com obesidade após o treinamento físico. Foram 

encontradadas diferenças significativas (p<0,05) para os seguintes lipídeos: 

plasmalogênios e lisofosfatidilcolinas (LPC (16:0p), LPC (18:0p), LPC (20:2), o ácido 

araquidônico (ARA) (com maiores abundâncias) e fosfatidilcolinas PC (36:0), PC 

(40:7) e Cer(d18:1/22:0) (em menores abundâncias). 
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Figura 12. Volcano plot mostrando as espécies lipídicas mais significativas 

encontradas por análise univariada. O volcano plot resume os critérios de fold-change e 

teste t para todos os lipídeos. Os valores em cinza indicam que essas espécies lipídicas não 

são significativas (p˃0,05) e em preto indicam metabólitos não identificados. Valores 

negativos (em rosa) indicam espécies lipídicas reguladas negativamente, enquanto valores 

positivos (em verde) refletem lipídeos regulados positivamente em mulheres com obesidade 

após exercício físico combinado (p˂0,05). 
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Para resumir nossos resultados, usamos um Heatmap (Figura 13) para exibir 

a mudança das espécies lipídicas antes e após o treinamento físico combinado. O 

Heatmap permite a visualização dos diferentes valores de concentração de espécies 

de lipídeos plasmáticos de acordo com o pré ou pós-treinamento. É interessante notar 

que foram formados 4 clusters (grupos) principais. Os retângulos em preto indicam 

aqueles grupos com as concentrações lipídicas de fosfatidilcolinas e triacilgliceróis 

mais aumentadas antes da intervenção com exercício físico combinado. No entanto, 

vale ressaltar que as espécies lipídicas como LPC (16:0p), LPC (18:0p), PC (20:2) e 

Ácido Araquidônico (destacado com o retângulo vermelho), aumentaram suas 

concentrações após a intervenção de exercício físico combinado. 
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Figura 13. Análise de Heatmap de agrupamento hierárquico de espécies de lipídeos 

plasmáticos de mulheres com obesidade após exercício físico combinado. Cada célula 

colorida no mapa corresponde a um valor de concentração, sendo: os tons vermelhos são 

valores positivos, enquanto os tons azuis correspondem a valores negativos. As 61 espécies 

de lipídeos identificadas estão apresentadas e classificadas de acordo com a sua diferença 

abundância relativa. Os valores foram medidos pela distância euclidiana com um algoritmo de 

agrupamento Ward (n=14). *p≤0,05 para cada comparação.  
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6.3. ANÁLISE DOS ÁCIDOS GRAXOS PLASMÁTICOS POR 

TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA. 

 

A Tabela 12 mostra a porcentagem dos ácidos graxos plasmáticos avaliados 

em relação ao total de ácidos graxos identificados. Como pode ser observado, não 

houve diferença nos valores dos ácidos graxos (%) após a intervenção (p˃0.05).  

Tabela 12. Comparação da concentração plasmática (%) dos ácidos graxos antes 

e após o exercício físico combinado em mulheres com obesidade usando 

transesterificação direta e analisado por GC-FID. 

Ácidos graxos Pré (%) Pós (%) p 

Butírico (C4:0) 1,8 ± 0,9 1,3 ± 0,6 0,97 

Caproico (C6:0) 0,5 ± 0,1 0,7 ± 0,2 0,15 

Mirístico (C14:0) 0,7 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,87 

Palmítico (C16:0) 12 ± 3,4 19 ± 3 0,14 

Heptadecanoico (C17:0) 0,2 ± 0,02 0,3 ± 0,1 0,91 

Esteárico (C18:0) 6,4 ± 0,7 7,3 ± 0,5 0,33 

Araquídico (C20:0) 0,2 ± 0,01 0,1 ± 0,02 0,22 

Behenico (C22:0) 0,4 ± 0,1 0,6± 0,1 0,10 

Tricosanoico (C23:0) 6,4 ± 0,5 6,1 ± 0,8 0,86 

Lignocerico (C24:0) 0,4 ± 0,04 0,40 ± 0,04 0,27 

Palmitoleico (C16:1) 3,8 ± 2,4 1,6 ± 0,2 0,50 

Oleico (C18:1n9c) 14 ±1,4 16 ± 0,9 0,19 

cis-11,14 Eicosadienoico (C20:2)  0,1 ± 0,03  0,1 ± 0,01 0,51 

Nervonico (C24:1n9) 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1  0,22 

Linoleico (C18:2n6c) 30 ± 1,7 30 ± 1,5 0,81 

γ-Linolenico (C18:3n6) 0,4 ± 0,08 0,32 ± 0,1 0,47 

cis-8,11,14-Eicosatrienoico (C20:3n6) 1,5 ±0,2 1,6 ± 0,1 0,27 

α-Linolenico (C18:3n3) 0,4 ± 0,1 0,5 ±0,1 0,25 

cis-11,14,17-Eicosatrienoic (C20:3n3) 1,2 ± 0,7 1,0 ± 0,9 0,84 

cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoico 

(C20:5n3) 
0,3 ± 0,01  0,3 ± 0,04 0,94 

cis-4,7,10,13,16,19 Docosahexaenoico 

(C22:6n3) 
0,9 ± 0,1   0,1 ± 0,1 0,51 

As concentrações dos ácidos graxos são monstrados como média (n = 14) ± erro padrão 

da média (EP). GC-FID: Cromatografia gasosa - Detector por Ionização de Chama.  
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6.4. CORRELAÇÕES DAS VARIÁVEIS CLÍNICAS E AS ESPÉCIES LIPÍDICAS. 

 

As correlações entre as variáveis clínicas e as espécies lipídicas são 

apresentadas na Tabela 13. Ressalta-se que na Tabela 13 foram demonstrados 

apenas as correlações com valores significativos (p < 0.05).  

 

Tabela 13. Correlações entre variáveis clínicas e espécies lipídicas. 

Variáveis clínicas Espécies lipídicas r p 

∆ CC (cm) ∆ PE (40:4p)  -0,59 0,03 

∆ Gord (%) ∆ TG (58:8) 0,66 0,01 

∆ VO2máx (ml/kg/min)  
∆ ácido esteárico -0,58 0,04 

∆ PG (42:4p) -0,73 0,01 

n: 14, amostra avaliada; r: correlação linear de Spearman; CC: circunferência da 

cintura; Gord: gordura corporal em (%); VO2máx:  consumo de oxigênio máximo. 
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7 DISCUSSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de 

compreender mais para temer menos. 

 Marie Curie (Cientista polonesa) 
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Após as oito semanas de treinamento físico combinado foi possível encontrar 

diferentes modulações do perfil do lipidoma plasmático, bem como melhora do 

desempenho físico, taxa metabólica de repouso e redução da circunferência de 

cintura. Apesar de não haver mudança para o peso e composição corporal. 

Esses resultados estão de acordo com alguns autores que expõem a redução 

da circunferência da cintura após intervenção com treinamento físico. Kim et al.106, 

observou o efeito de um programa de treinamento em circuito durante 12 semanas 

sobre fatores de risco relacionados à saúde física em estudantes universitárias com 

obesidade. Como resultado deste estudo, a circunferência da cintura e o peso corporal 

diminuíram significativamente no grupo de treinamento em circuito em comparação 

ao grupo controle. Da mesma forma, Martins et al.107 encontrou redução significativa 

da circunferência da cintura e de peso corporal após 12 semanas (3 vezes por 

semana) de treinamento intermitente de alta intensidade (HIIT), em obesas 

sedentárias. Em nosso estudo, observamos redução da circunferência da cintura 

independente da perda de peso. E, quando comparado a estes estudos, o nosso foi 

realizado com um menor tempo de intervenção. Assim como Jackson et al.108, que 

observou o treinamento físico durante 8 semanas, (3 vezes por semana, 45-90 

minutos por sessão), com intensidade 50-90% da VO2máx, não levou à perda de peso 

nas mulheres com obesidade. Esses achados estão de acordo com o que nosso 

estudo observou em relação a redução da circunferência da cintura e a manutenção 

do peso corporal. 

A circunferência da cintura pode ser uma medida aceitável para a avaliação 

da adiposidade central ou obesidade abdominal109,110. Destaca-se que a obesidade 

abdominal é considerada um fator de risco isolado para aumento de morbidade e 

mortalidade111, e sua redução é importante para a prevenção de doenças 

cardiometabólicas. Além disso, nossos resultados mostram uma correlação negativa 

entre ΔCC e ΔPE (40:4p). Esses resultados estão de acordo com o estudo de Colas 

et al.112. Esses pesquisadores observaram uma correlação negativa da circunferência 

da cintura e os níveis de espécies lipídicas de plasmalogênios de 

fosfatidiletanolamina.  Sugerindo uma associação entre adiposidade abdominal e uso 

dessa espécie lipídica, como substrato energético após exercício físico112.  

Além disso, nossos resultados mostraram um aumento na taxa metabólica 

em repouso (TMR) e oxidação lipídica após treinamento físico combinado. Vários 

estudos mostram que o treinamento físico aumenta a oxidação lipídica durante o 
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repouso e/ou exercício em adultos obesos113–115. Estudos que variam de 2 a 16 

semanas de exercício combinado, intervalados de intensidade alta, e moderada, 

relataram aumento da oxidação de gordura após o exercício físico em adultos com 

sobrepeso e obesos115,116, o que é consistente com os nossos resultados.  

Um fator importante que afeta na TMR é a mudança na composição 

corporal117. No entanto, existem outros fatores que podem causar um aumento na 

TMR após treinamento físico com e sem perda de peso. Esses fatores incluem 

aumento das concentrações de hormônios metabólicos (por exemplo, cortisol, 

catecolaminas, hormônio da tireoide), aumento da atividade de várias reações 

enzimáticas e sistemas de transporte, aumento do fluxo de substrato, reparação de 

microlesões induzido pelo exercício e aumento da síntese de proteínas118,119.  

Em relação ao aumento na oxidação de lipídeos nas mulheres com 

obesidade após treinamento físico, poderia ser explicado por uma adaptação da 

oxidação lipídica no tecido adiposo, melhorando a eficiência do transporte de ácidos 

graxos não esterificados no plasma para o músculo esquelético e posterior uso dos 

ácidos graxos pelo músculo esquelético para obtenção energética120,121.  

Além disso, dentro dos benefícios de uma maior atividade física regular há 

evidências de melhora na flexibilidade metabólica e a sensibilidade à insulina, que é 

mediada pelo músculo esquelético, aumento da atividade mitocondrial, além de 

aumento na capacidade do músculo esquelético de oxidar ácidos graxos122.  

O treinamento físico combinado, também forneceu mudanças positivas na 

aptidão física e cardiorrespiratória. Tem-se descrito na literatura que o treinamento 

físico combinado tem benefícios na aptidão cardiorrespiratória em pessoas com 

obesidade, independentemente das mudanças na massa corporal123,124.  A aptidão 

física é considerada um importante protetor contra doenças crônicas e 

cardiometabolicas125,126. Quanto maior o VO2máx, melhor é a capacidade aeróbica, e 

mais oxigênio é absorvido por unidade de tempo. Bircher e Knechtle127 demonstraram 

o conceito de intensidade de exercício para oxidação de lipídeos, comparando adultos 

obesos sedentários e atletas. Eles mostraram que a oxidação de lipídeos estava 

altamente associada à capacidade respiratória. Considerando que os lipídeos são um 

dos substratos energéticos primários do corpo humano e sua oxidação é totalmente 

dependente do oxigênio, assim, a capacidade aeróbica afeta a capacidade de 

oxidação lipídica128. Estudos mostraram que o exercício melhora a capacidade do 

sangue de transportar oxigênio e do corpo para absorver oxigênio, aumentando assim 
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o VO2máx129. Nossos achados estão de acordo com essas pesquisas, pois o VO2máx 

das mulheres com obesidade aumentou significativamente após a intervenção. Isto 

pode ter sido atribuído ao exercício induzindo um maior transporte de O2 e utilização 

da capacidade de O2 mitocondrial130. Portanto, melhorar a capacidade aeróbica com 

programas de exercícios para melhorar a oxidação da lipídeos e a perda de gordura 

corporal em pessoas com obesidade é considerado importante. 

Quanto aos níveis basais do lipidograma (colesterol total, TG, HDL, LDL), não 

observamos diferença após a intervenção com o exercício físico. No entanto, em 

ambos momentos de avaliação foram considerados dentro da faixa de normalidade131. 

É descrito na literatura, que sujeitos obesos podem apresentar características 

metabolicamente saudáveis, apresentando perfis lipídicos normais132.  

Em relação à análise do lipidoma plasmático, encontramos algumas alterações 

pós-intervenção nas classes de esfingolipídeos, ácidos graxos, glicerolipídeos, 

glicerofosfolipídeos e sua subclasse de plasmalogênios. No caso da classe de 

esfingolipídeos, foi observada uma redução nas seguintes espécies lipídicas de 

ceramidas: Cer (d18:1/22:0), Cer (d18:1/23:0); e as seguintes espécies de 

esfingomielinas: SM (d18:1/14:0), SM (d18:1/20:0), SM (d18:1/26:1), SM (d18:1/22:0), 

SM (d18:1/24:1).  

Nos últimos anos, os esfingolipídeos plasmáticos têm atraído atenção por seu 

papel na fisiopatologia de doenças cardiometabólicas. Estudos recentes indicam que 

os esfingolipídeos estão associados ao desenvolvimento da síndrome metabólica e 

resistência à insulina81,133,134. A esfingomielina é um dos esfingolipídeos mais 

abundantes nos fluidos corporais e nos tecidos, sendo responsável por 87% do total 

de esfingolipídeos plasmáticos135. Em estudo realizado por Hanamatsu et al.136, 

observou a relação entre as espécies moleculares de esfingolipídeos no plasma e as 

características clínicas da síndrome metabólica, como obesidade, e resistência à 

insulina, em voluntários com e sem obesidade. Nesse estudo, os níveis de SM 

(d18:1/18:0) e SM (d18:1/24:0) foram maiores, e os níveis de SM (d18:1/20:0) e SM 

(d18:1/C22:0) aparecem elevados, mas sem diferença estatística no grupo com 

obesidade. Nossos resultados apresentaram detecção desses últimos lipídeos, 

diminuindo após treinamento com exercício físico.  

Por outro lado, as ceramidas representam uma das principais moléculas dos 

esfingolipídeos e estão localizadas na via de síntese da esfigomielina. Embora não 

sejam os esfingolipídeos mais abundante em humanos (representando 3% do total de 
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SLs no soro)135, é a molécula mais estudada. Níveis aumentados de ceramidas 

plasmáticas podem induzir disfunção endotelial, que está correlacionada com a 

capacidade aeróbica, promovendo estresse oxidativo e inflamação137. Além disso, um 

aumento na concentração de ceramidas leva à promoção da resistência à insulina 

(ativando as vias inflamatórias intracelulares e aumentando produção de citocinas por 

macrófagos através da sinalização Toll-like receptor 4), enquanto uma diminuição das 

ceramidas está associada ao aumento da sensibilidade à insulina128,138.  

Sabe-se que o exercício físico pode induzir modificações em metabólitos 

lipídicos em humanos e fisiológicas139,140. Tais como, diminuição de triacilgliceróis, 

melhora da função mitocondrial e na regulação positiva de enzimas envolvidas no 

metabolismo de ácidos graxos poliinsaturados, liberação de adipocinas do tecido 

adiposo e, portanto, melhora a sensibilidade à insulina139. Sugerindo efeitos benéficos 

do exercício físico.  

Um estudo feito por Kasumov et al.81  observaram que, após o treinamento 

físico durante 12 semanas em homens e mulheres obesos, o conteúdo das espécies 

de ceramidas saturadas no plasma foram reduzidas por exemplo, Cer (d18:1/14:0), 

Cer (d18:1/16:0), Cer (d18:1/18:1) e Cer (d18:1/24:0). Ressaltamos que nosso estudo 

não detectou mudanças nas mesmas espécies lipídicas, no entanto, deve-se notar 

que outras espécies de Cer, como Cer(d18:1/22:0) e Cer(d18:1/23:0) foram 

encontradas com diferença em nosso estudo.  

Considerando a redução da Cer (d18:1/22:0) após a intervenção, Jiang et al.141 

afirmam que essa ceramida é uma das principais espécies presente no plasma 

humano e têm sido correlacionadas com doenças metabólicas. Em mulheres com 

obesidade, a esteatose hepática está correlacionada com níveis aumentados de Cer 

(d18:1/22:0) no tecido adiposo subcutâneo Kolak et al.84. Portanto, a redução dessa 

ceramida após o treinamento físico combinado pode sugerir um efeito positivo. Haus 

et al.142 descobriram que pacientes com obesidade tinham maior concentração 

plasmática de Cer (d18:1/18:0), Cer (d18:1/20:0), Cer (d18:1/24:0) e Cer (d18:1/24:1) 

em comparação com os controles.  

Sobre as alterações nos ácidos graxos encontradas em nossa pesquisa: o 

ácido esteárico é um ácido graxo saturado e um constituinte importante na circulação 

do plasma humano143, qual tem sido associado à incidência de diabetes tipo 2144. Um 

estudo relatou que o ácido esteárico foi positivamente correlacionado com o nível de 

peptídeo C, que é um marcador eficiente para resistência à insulina144. De acordo com 
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a literatura é um dos principais ácidos graxos utilizados como substrato energético no 

metabolismo aeróbio e tem importante papel na prática de exercício físico145. Nossos 

resultados sugerem que a diminuição nos níveis de ácido esteárico após exercício 

físico estaria associada como um substrato preferencial para sua oxidação. Inclusive, 

encontramos em nossos resultados uma correlação negativa entre o Δ VO2máx e o Δ 

ácido esteárico. Demonstrando dessa maneira, um efeito benéfico da intervenção, e 

corroborando com o estudo de Mougios et al.146, que encontraram uma redução 

significativa do ácido esteárico, ao final do exercício. 

Enquanto o ácido araquidônico é considerado um dos principais PUFAs (cerca 

de 8% do total) na circulação plasmática147, e está envolvido na sinalização celular 

atuando como intermediário inflamatório, induzindo a vasodilatação148. Com relação 

ao ácido araquidônico, Contrepois et al.149, relatam um aumento significativo em 

resposta ao exercício, o que está de acordo com nossos resultados. Esse aumento 

pode ser devido a uma síntese de eicosanoides produzidos a partir de ácido 

araquidônico que ocorre durante e após a atividade física148. A principal ação dos 

metabólitos do ácido araquidônico é a promoção da inflamação aguda como resposta 

tópica, caracterizada pela produção de mediadores inflamatórios como PGE2 e 

PGI2148.  

Em relação aos glicerofosfolipídeos, encontramos em sua maioria espécies 

lipídicas a redução de PCs, como por exemplo: PC (42:3) e PC (40:7), e espécies de 

fosfatidiletalnoamina como PE (36:5), PE (38:4) e PE (40:5). Bem como o aumento do 

LPC (20:2). Os glicerofosfolipídeos têm sido relacionados à obesidade e doenças 

cardiometabólicas150,151. Especificamente, os níveis de PCs aumentados têm sido 

sugeridos que podem aumentar o risco de doença arterial coronariana e mortalidade 

150. Eisinger et al.152 encontraram que PC (40:6) estava elevado em camundongos 

alimentados com uma dieta rica em gordura (HFD) por 14 semanas e que tiveram 

aumento de peso corporal. Além disso, Chen et al.153 observaram que o PC (40:6) foi 

positivamente associado à ocorrência de síndrome metabólica (SM). Esses resultados 

podem significar que essa espécie lipídica poderia estar envolvida na obesidade. 

Portanto, a redução destas espécies após intervenção com exercício físico, demonstra 

um efeito benéfico em nosso estudo.   

Além disso, nossos resultados revelaram alterações após a intervenção nos 

seguintes plasmalogênios: LPC (16:0p), LPC (18:0p), PC (38:1p), PC (40:4p) entre 

outros. Em sua maioria ocorre diminuição dessas espécies lipídicas após exercício 
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físico. Sabe-se que os plasmalogênios estão envolvidos na regulação da homeostase 

lipídica celular e sistêmica (36). Relatos anteriores observam associações inversas 

com hipertensão, pré-diabetes, diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, e 

obesidade154,155. Nosso estudo encontrou uma correlação negativa de ∆ VO2máx e ∆ 

o plasminogênio PG (42:4p). Assim, a diminuição dos níveis plasmáticos desses 

plasmalogênios em nosso estudo pode sugerir uma maior oxidação dessas espécies 

lipídicas pelo exercício. Os plasmalogênios têm sido propostos como antioxidantes, 

resultando em propriedades ateroprotetoras156. No entanto, as funções fisiológicas 

dos plasmalogênios não são totalmente compreendidas. Alguns estudos mostram um 

papel antioxidante na proteção das células do estresse oxidativo contra espécies 

reativas de oxigênio157. 

No que diz respeito aos glicerolipídeos, nossos achados demonstram que 

houve uma diminuição geral dessas espécies lipídicas. Uma possível explicação para 

essa diminuição seria que a atividade física oxida os ácidos graxos nos tecidos 

muscular e adiposo158. Em um estudo envolvendo 53 participantes, Huffman et al.158 

verificaram que 6 meses de treinamento aeróbico promoveram aumento da β-

oxidação mitocondrial. Essa pode ser a razão pela qual os triglicerídeos e diglicerídeos 

foram diminuídas após a atividade física em nosso estudo. Os triglicerídeos 

plasmáticos são um dos componentes do perfil lipídico mais suscetível de mudança 

através de modificações no estilo de vida. Em um grande estudo epidemiológico no 

Brasil, a prática regular de pelo menos 150 min/semana de atividade física vigorosa 

foi associada a níveis significativamente mais elevados de colesterol-HDL e níveis 

mais baixos de triglicerídeos159. Em indivíduos com obesidade, uma meta-análise da 

Cochrane incluindo 43 estudos com 3.476 participantes descobriram que uma 

intervenção de atividade física com duração de pelo menos 12 semanas induziu uma 

diminuição no TG em jejum independente de modificações nutricionais160. Outra meta-

análise de treinamento de resistência regular entre homens, incluindo 49 estudos e 

2.990 participantes, encontraram uma diminuição média de TG de 9% e uma 

correlação positiva entre a redução de TG e a intensidade do exercício161. 

No geral, as evidências atuais sugerem que o exercício e a atividade física 

afetam os glicerolipídeos plasmáticos e seu efeito está amplamente relacionado à 

intensidade e frequência da prática.  

Por outro lado, nosso estudo encontrou uma correlação positiva entre ∆Gord 

(%) e ∆TG (58:8). Isto está de acordo com um estudo feito por Al-Sari et al.162 onde 
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identificaram que a espécie lipídica do TG (58:8) foi um dos lipídeos com maior 

diferença em pessoas obesas, estando elevado no tecido adiposo das coxas. Até 

mesmo, num estudo utilizando lipidômica não direcionada em crianças com obesidade 

a espécie lipídica de TG (58:8) foi encontrada elevada163.  Por tanto, poderia ser que 

essa espécie lipídica seja um biomarcador representativo de adiposade corporal.  

Em nossa análise de ácidos graxos por cromatografia gasosa não encontramos 

diferenças. No entanto, por meio de LC-HRMS, foram detectados dois ácidos graxos 

com diferenças nos momentos pré-intervenção e pós-intervenção. Este último apenas 

deixa claro que LC-HRMS é uma técnica mais poderosa para poder detectar 

diferentes espécies moleculares contidas em uma amostra. Tradicionalmente, a 

análise por cromatografia gasosa é a técnica mais simples para a análise de ácidos 

graxos livres, após sua conversão em seus correspondentes ésteres metílicos 

(FAMEs)164. No entanto, a lipidômica não direcionada visa analisar metabólitos de 

maneira imparcial e tornou-se uma ferramenta valiosa na descoberta de 

biomarcadores de lipídeos e na avaliação de alterações nas vias metabólicas 

associadas à doença ou não165. O LC-HRMS combina a capacidade de determinar 

massas dentro de 3 ppm com a tecnologia para investigar compostos desconhecidos 

por uma dissociação induzida por colisão, permitindo o estabelecimento de relações 

entre os íons de origem e seus fragmentos. Portanto, o LC-HRMS representa uma 

grande vantagem para estudos de lipidômica não direcionada para a detecção de 

lipídeos72,166.  

Existem várias limitações neste estudo, como o tamanho amostral, porém é um 

estudo longitudinal, com intervenção supervisionada. A resposta do perfil lipídico ao 

exercício físico combinado não é comparada com indivíduos não obesos, no entanto 

é comparada com os próprios participantes (pré e pós-intervenção). Não temos 

informações sobre a ingestão alimentar que as mulheres com obesidade tiveram ao 

longo do estudo. No entanto, reforçamos a todas as participantes a manutenção de 

hábitos alimentares constantes. A vantagem do nosso estudo é a intervenção 

supervisionada altamente controlada no exercício, incluindo frequência (dias por 

semana), duração de cada sessão de exercício e intensidade do treinamento e que 

foi utilizada a técnica de LC-HRMS que é uma técnica mais poderosa para poder 

detectar diferentes espécies moleculares contidas em uma amostra. 
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Por fim, gostaríamos de chamar a atenção para nossos resultados sobre a 

importância e impacto da atividade física/exercício físico na redução de várias classes 

de lipídios que estão relacionados a diversos fatores agravantes da obesidade, como 

resistência à insulina, hipertensão e hipertrigliceridemia. É importante ressaltar que o 

exercício físico não deve ser utilizado apenas como estratégia de perda de peso, mas 

como forma de promover a saúde a longo prazo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tudo parece impossível até que seja feito. 

Nelson Mandela (Ativista sul-africano) 
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Como pudemos comprovar, a análise lipidômica identificou 61 espécies 

moleculares de lipídeos após treinamento físico combinado, com duração de 8 

semanas em mulheres com obesidade. 

Além disso, houve um aumento da aptidão física, com melhora da capacidade 

cardiorrespiratória (VO2máx), aumento da taxa metabólica de repouso, oxidação 

lipídica e redução da circunferência da cintura independente da perda de peso.  

De maneira geral, foram detectadas classes lipídicas como ácidos graxos, 

esfingolipídeos, glicerolipídeos, glicerofosfolipídeos e plasmalôgenios, diminuindo 

maioritariamente após treinamento com exercício físico, sugerindo um efeito benéfico, 

independente da perda de peso. Entretanto, na análise de cromatografia gasosa não 

foram identificadas diferenças de ácidos graxos nos momentos avaliados.  

A análise multivariada mostrou uma tendencia de separação dos momentos pré 

e pós treinamento, com identificação das espécies SM(d18:1/20:0) e SM (d18:1/24:1), 

ácido esteárico, ácido araquidônico e PC (40:6). Esses lipídeos podem ser alvo de 

estudos de mecanismos moleculares relacionado ao treinamento físico.   

Por fim, foram observadas correlações de espécies lipídicas com circunferência 

da cintura, VO2máx e gordura corporal.  Esse estudo fornece mais informações para 

entender o efeito do exercício físico combinado sobre os lipídeos relacionados à 

obesidade. Sugere-se que o treinamento físico combinado promova a proteção contra 

futuras doenças cardiovasculares.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se 

adapta às mudanças.  

 Charles Darwin (Naturalista inglês) 

 
  

 



Futuros trabalhos devem ser o foco no uso de ferramentas direcionadas 

para validar esses achados para ter um panorama quantitativo. Assim, estudos 

adicionais com amostras maiores são necessários para estabelecer potenciais 

biomarcadores relacionados ao perfil do lipidoma e ao exercício físico. Até onde 

sabemos, este é o primeiro estudo que revela alterações no lipidoma após 

exercício físico combinado em mulheres com obesidade. 
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Anexo A. Parecer Consubstanciado do CEP. 
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Anexo B. Cálculos da composição corporal através do método de diluição de óxido de 
deutério. 
 

A partir do enriquecimento em óxido de deutério da água corporal os seguintes 

parâmetros podem ser calculados (IAEA, 2013): 

 

- Água corporal total (ACT); 

- Massa livre de gordura (MLG); 

- Massa gorda (MG). 

 

Para calcular A ACT, é necessário as seguintes informações: 

 

a) W = peso total da água adicionada ao preparar a diluição da dose (g); 

b) A = peso da dose ingerida pelo participante (g); 

c) a = peso da dose presente na dose diluída (g); 

d) ΔDD = enriquecimento em 2H da dose diluída (ppm de excesso 2H): a 

abundância de 2H na dose diluída (ppm 2H) menos abundância de 2H na água 

potável usada para fazer a diluição (ppm 2H); 

e) ΔAC = enriquecimento em 2H da água corporal (ppm de excesso de 2H): a 

abundância de 2H na amostra de urina pós-dose (ppm 2H) menos a abundância 

de 2H na amostra basal (ppm 2H); 

f) perda acumulada de 2H na urina (este fator é multiplicado por dois como 

fórmula para estimar as perdas totais de água no corpo, sensível, bem como 

insensível), expresso em moles (g/18,0153) ou kg de acordo com as unidades 

em que é expresso o ND. 

 

Além disso, o peso corporal do participante é necessário para estimar 

composição corporal a partir do valor da ACT calculada. A ACT é calculada a 

partir do espaço de diluição 2H (ND).  

 

𝑁𝐷(𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠) =
𝑊

𝐴
×

𝐴𝐷𝐷

∆𝐴𝐶
− (2 × 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒  2𝐻 𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑖𝑛𝑎) 
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𝑁𝐷(𝑘𝑔) =  
𝑊

𝐴
×

∆𝐷𝐷

∆𝐴𝐶
×

1

1000
− (2 × 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 2𝐻 𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑖𝑛𝑎) 

 
 

𝐴𝐶𝑇 (𝑘𝑔) =
𝑊𝐴

𝛼
×

∆𝐷𝐷

𝐷𝐴𝐶
×

1

1000 ×1,041
− (2 × 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 2H 𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑖𝑛𝑎) 

 
 
 

A ACT é usada para estimar a MLG, assumindo um quociente de hidratação da 
MLG de 73,2% em adultos: 
 

𝑀𝐿𝐺(𝑘𝑔) =  
𝐴𝐶𝑇

0,732
 

 
 

A MG é calculada subtraindo o MLG do peso corporal: 
 
 

𝑀𝐺 (𝑘𝑔) = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 − 𝑀𝐿𝐺 

 
 
Onde: 
 
W: peso total da água adicionada ao preparar a diluição da dose (g); 
A: peso da dose ingerida pelo participante (g); 
18,0153: peso molecular da água; 
a: peso da dose presente na dose diluída (g); 
ΔDD: enriquecimento em 2H da dose diluída (ppm de excesso 2H); 
ΔAC: enriquecimento em 2H de água corporal (ppm de excesso 2H). 
ACT = água corporal total expressa em kg; 
MLG = massa livre de gordura expressa em kg; 
Massa corporal = expressa em kg. 

 
 

Os resultados são frequentemente expressos como uma porcentagem do peso 
corporal: 
 

𝑀𝐺(%) =
𝑀𝐺 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 (𝑘𝑔)
× 100 
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Anexo C. Cálculos do volume de oxigênio (VO2) e dióxido de carbono (VCO2) por 
calorimetria indireta 

 

Inicialmente, o calorímetro Quark RMR® (Cosmed, Rome, Italy) ficou ligado por 

45 minutos antes de iniciar os três passos da calibração: 1) ar ambiente; 2) 

pressão barométrica com uma mistura padrão de gases (CO2, O2 e N2, nas 

concentrações de 5%, 16% e 79%, respectivamente); e, 3) Validação da medida 

do fluxo da turbina utilizando uma seringa de calibração de 3 L. 

 

Este calorímetro de circuito aberto e a medição são feitas de respiração a 

respiração em um canopy (capacete próprio do equipamento). Também, permite 

que o fluxo do ar captado através do canopy seja monitorado pela fração de CO2 

no ar expirado (FECO2) medido a cada intervalo programado (normalmente a 

cada 5 segundos). Dessa maneira, o FECO2 deve ser mantido entre 0,7% a 1,3%, 

segundo o fabricante, podendo ser monitorado com um interruptor do 

equipamento, permitindo aumentar ou diminuir a entrada do fluxo de ar. O 

calorímetro também pode foi ajustado para coletar dados a cada 5 segundos, 

considerando uma frequência respiratória de 12 respirações por minuto. 

 

O calorímetro quantifica os volumes de oxigênio consumido e volume de dióxido 

de carbono produzido (VO2 e VCO2, respectivamente), através da medida do 

volume de ar inspirado e expirado pelo indivíduo (VI e VE, respectivamente), das 

frações inspirado e expirado do oxigênio (FIO2 e FEO2, respectivamente), das 

frações inspirado e expirado do dióxido de carbono (FICO2 e FECO2, 

respectivamente). 

 

O volume inspirado pode ser calculado pela transformação de Haldane, 

calculando um fluxo desconhecido a partir de um fluxo conhecido (Branson e 

Johannigman, 2004). Segue abaixo as fórmulas para encontrar o resultado do 

VO2 e VCO2: 

 

𝑉𝑂2 = (𝑉𝐼 × 𝐹𝐼𝑂2) − (𝑉𝐸 × 𝐹𝐸𝑂2) 

 

 

Onde: 
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VI: volume inspirado (L/min); 

VE: volume expirado (L/min); 

FIO2: fração inspirada de oxigênio (L/min); 

FEO2: fração expirada de oxigênio (L/min). 

A calorimetria indireta parte do princípio de que os únicos gases que sofrem 

trocas pulmonares são o O2 e CO2, portanto a quantidade de nitrogênio inspirada 

é igual à quantidade expirada. 

 

𝑉𝐼 × 𝐹𝐼𝑁2 = 𝑉𝐸 × 𝐹𝐸𝑁2 

Ou 

𝑉𝐼 = (𝑉𝐸 × 𝐹𝐸𝑁2)/𝐹𝐼𝑁2 

 

         

Onde: 

VI: volume inspirado (L/min); 

VE: volume expirado (L/min); 

FIN2: fração do nitrogênio inspirado (L/min); 

FEN2: fração do nitrogênio expirado (L/min). 

 

As frações FIN2 e FEN2 também devem ser calculadas, a partir das frações 

inspiradas e expiradas e expiradas de O2 e CO2: 

𝐹𝐼𝑁2 = 1 − 𝐹𝐼𝑂2 − 𝐹𝐼𝐶𝑂2 

 

 

Onde: 

FIN2: fração de nitrogênio inspirado (L/min); 

FIO2: fração inspirada de oxigênio (L/min); 

FICO2: fração inspirada de dióxido de carbono (L/min). 

 

𝐹𝐸𝑁2 = 1 − 𝐹𝐸𝑂2 − 𝐹𝐸𝐶𝑂2 

 

Onde: 

FEN2: fração de nitrogênio expirado (L/min); 

FEO2: fração expirada de oxigênio (L/min); 

FECO2: fração expirada de dióxido de carbono (L/min).  
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Portanto, o VI pode ser calculado: 

 

𝑉𝐼 = 𝑉𝐸 × 
1 − 𝐹𝐸𝑂2 − 𝐹𝐸𝐶𝑂2

1 − 𝐹𝐼𝑂2 − 𝐹𝐼𝐶𝑂2
 

 

Resumindo as fórmulas acima para o cálculo do VO2, com a seguinte: 

 

𝑉𝑂2 = (
1 − 𝐹𝐸𝑂2 − 𝐹𝐸𝐶𝑂2

1 − 𝐹𝐼𝑂2 − 𝐹𝐼𝐶𝑂2
) × 𝐹𝐼𝑂2 − 𝑉𝐸 × 𝐹𝐸𝑂2 

 

Para o cálculo de VCO2, também utiliza a transformação de Haldane, sendo: 

 

𝑉𝐶𝑂2 = 𝑉𝐸 × 𝐹𝐸𝐶𝑂2 − 𝑉𝐼 × 𝐹𝐼𝐶𝑂2 

 

Onde: 

VCO2: volume de dióxido de carbono produzido (L/min). 

VE: volume expirado (L/min). 

FECO2: fração expirada de dióxido de carbono (L/min). 

FICO2: fração inspirada de dióxido de carbono (L/min). 

 

Quando obtido os valores de VO2 e VCO2, pode-se calcular os valores de 

quociente respiratório, taxa metabólica em repouso e oxidação de substratos 

(carboidratos e lipídeos): 

 

𝑄𝑅 =
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑂2
 

Onde: 

QR: quociente respiratório; 

VO2: volume de oxigênio produzido; 

VCO2: volume de dióxido de carbono produzido. 

 

𝑇𝑀𝑅 
(𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑎)
= (3,941 × 𝑉𝑂2 + 1,106 × 𝑉𝐶𝑂2) × 1440 
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Onde: 

TMR: taxa metabólica de repouso; 

VO2: volume de oxigênio consumido em L/min; 

VCO2: volume de dióxido de carbono produzido em L/min; 

1440: número de minutos por dia. 

 

𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎çã𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 (
𝑔

𝑑𝑖𝑎) = (4,485 ×  𝑉𝐶𝑂2 − 3,226 ×  𝑉𝑂2)  ×  1440
 

 

O𝑥𝑖𝑑𝑎çã𝑜 𝐿𝑖𝑝í𝑑𝑒𝑜𝑠 (
𝑔

𝑑𝑖𝑎
) = (1,695 ×  𝑉𝐶𝑂2 − 1,701 𝑥 𝑉𝑂2) ×  1440 

 

Onde: 

VO2: volume de oxigênio consumido em L/min; 

VCO2: volume de dióxido de carbono produzido em L/min; 

1440: número de minutos por dia. 



Anexo D. Algumas das estruturas químicas lipídicas encontradas na análise de lipidômica, registradas no site de LIPIDMAPS.  

 

Categoría: Esfingolipídeos 

 

LM ID Nome Comum Nome Sistemático Sinônimos Formula Classe Principal Abbrev 

LMSP02010008 Cer(d18:1/22:0) 
N-(docosanoyl)-sphing-4-

enine 

C22 Cer 
N-(docosanoyl)-

ceramide 
N-(docosanoyl)-

ceramide 
N-behenoyl-
sphingosine 

Cer[NS] 

C40H79NO3 
 

Ceramides [SP02] Cer 40:1;O2 

 
 
 
 
 
 
 
 

LMSP02010021 Cer(d18:1/23:0) 
N-(tricosanoyl)-sphing-4-

enine 
Cer[NS] C41H81NO3 Ceramides [SP02] Cer 41:1;O2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



113 

 

LMSP03010028 SM(d18:1/14:0) 

 

N-(tetradecanoyl)-

sphing-4-enine-1-

phosphocholine 

C14 Sphingomyelin C37H75N2O6P 
Phosphosphingolipid

s [SP03] 
SM 32:1;O2 

 

 

 

 

 

 

 

LMSP03010005 SM (d18:1/20:0) 

N-(eicosanoyl)-

sphing-4-enine-1-

phosphocholine 

 

C20 Sphingomyelin 

 

C43H87N2O6P 

Phosphosphingolipid

s [SP03] 
SM 38:1;O2 
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LMSP03010009 SM(d18:1/26:1(17Z)) 

N-(17Z-

hexacosenoyl)-

sphing-4-enine-1-

phosphocholine 

C26:1 Sphingomyelin C49H97N2O6P 
Phosphosphingolipid

s [SP03] 
SM 44:2;O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMSP03010006 SM(d18:1/22:0) 

N-(docosanoyl)-

sphing-4-enine-1-

phosphocholine 

C22 Sphingomyelin C45H91N2O6P 
Phosphosphingolipid

s [SP03] 
SM 40:1;O2 
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LMSP03010007 SM(d18:1/24:1(15Z)) 

N-(15Z-

tetracosenoyl)-sphing-

4-enine-1-

phosphocholine 

C24:1 Sphingomyelin C47H93N2O6P 
Phosphosphingolipids 

[SP03] 
SM 42:2;O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Categoría: Ácidos graxos 

LM ID Nome Comum Nome Sistemático Sinônimos Formula Classe Principal Abbrev 

 

LMFA01030001 
Arachidonic acid 

 

5Z,8Z,11Z,14Z-

eicosatetraenoic acid 

5Z,8Z,11Z,14Z-

icosatetraenoic acid 

AA 

Arachidonate 

cis-5,8,11,14-

Eicosatetraenoic acid 

(all-Z)-5,8,11,14-

Eicosatetraenoic acid 

all-cis-5,8,11,14-

Eicosatetraenoic acid 

C20H32O2 
Fatty Acids and 

Conjugates [FA01] 
FA 20:4 
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LMFA01010018 
Stearic acid 

 

octadecanoic acid 

Cetylacetic acid 

Stearate 

n-Octadecanoic acid 

Octadecanoate 

C18:0 

Lactaric acid 

Talgic acid 

Bassinic acid 

Stearophanic acid 

C18H36O2 
Fatty Acids and 

Conjugates [FA01] 
FA 18:0 
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Categoría: Glicerofosfolipídeos 

LM ID Nome 

Comum 

Nome Sistemático Sinônimos Formula Classe Principal Abbrev 

LMGP01050132 
PC(20:2(11Z,

14Z)/0:0) 

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-

phosphocholine 
LPC(20:2) 

C28H54NO

7P 

Glycerophosphoch

olines [GP01] 
LPC 20:2 

 

 

 

 

 

 

LMGP01011832 PC(20:1(11Z)/22:2(13Z,16Z)) 

1-(11Z-eicosenoyl)-2-

(13Z,16Z-docosadienoyl)-

glycero-3-phosphocholine 

PC(42:3) 

PC(20:1_22:2) 

 

C50H94NO

8P 

Glycerophosphoch

olines [GP01] 

 

PC 42:3 
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LMGP01010847 

PC(18:1(11Z

)/22:6(4Z,7Z,

10Z,13Z,16Z,

19Z)) 

1-(11Z-octadecenoyl)-2-

(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-

docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-

phosphocholine 

PC(18:1/22:6) 

PC(40:7) 

PC(18:1_22:6) 

 

C48H82NO8

P 

Glycerophosphoc

holines [GP01] 
PC 40:7 

 

 

 

 

 

 

LMGP01010821 

PC(18:0/22:6(4

Z,7Z,10Z,13Z,

16Z,19Z)) 

1-octadecanoyl-2-

(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-

docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-

phosphocholine 

PC(18:0/22:6) 

PC(40:6) 

PC(18:0_22:6) 

C48H84NO8

P 

Glycerophosphoc

holines [GP01] 
PC 40:6 
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LMGP01010813 

PC(18:0/22:4

(7Z,10Z,13Z,

16Z)) 

1-octadecanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-

docosatetraenoyl)-sn-glycero-3-

phosphocholine 

PC(18:0/22:4) 

PC(40:4) 

PC(18:0_22:4) 

C48H88NO8P 
Glycerophosphoch

olines [GP01] 

 

PC 40:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMGP01010650 

PC(16:0/22:6

(4E,7E,10E,1

3E,16E,19E)) 

1-hexadecanoyl-2-

(4E,7E,10E,13E,16E,19E-

docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-

phosphocholine 

 

PC(16:0/22:6) 

PC(38:6) 

PC(16:0_22:6) 

C46H81NO8

P 

 

Glycerophosphoch

olines [GP01] 

PC (38:6) 

iso1 

PC (38:6) 

iso2 
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LMGP01010633 

 

PC(16:0/20:5

(5Z,8Z,11Z,1

4Z,17Z)) 

1-hexadecanoyl-2-

(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-

eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-

phosphocholine 

1-Palmitoyl-2-

eicosapentaen

oyl-sn-glycero-

3-

phosphocholin

e 

PC(16:0/20:5) 

PC(36:5) 

PC(16:0_20:5) 

C44H78NO8P 
Glycerophosphoch

olines [GP01] 

 

PC 36:5 
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LMGP01010006 
PC(18:0/18:0

) 

1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine 

Distearoyl 

phosphatidylch

oline 

1,2-distearoyl-

sn-glycero-3-

phosphocholin

e 

Di-stearoyl-

phosphatidylch

oline 

PC(36:0) 

PC(18:0/18:0) 

C44H88NO8

PNa 

Glycerophosphoch

olines [GP01] 

PC (36:0) 

iso1 

PC (36:0) 

iso2 
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LMGP02010450 

PE(14:1(9Z)/

22:4(7Z,10Z,

13Z,16Z)) 

 

1-(9Z-tetradecenoyl)-2-

(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-

glycero-3-phosphoethanolamine 

PE(36:5) 

PE(14:1_22:4) 
C41H73NO8P 

Glycerophosphoeth

anolamines [GP02] 

 

PE 36:5 
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LMGP02010114 

PE(20:0/18:4

(6Z,9Z,12Z,1

5Z)) 

1-eicosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-

octadecatetraenoyl)-sn-glycero-3-

phosphoethanolamine 

Eicosanoic 

acid, 3-[[(2-

aminoethoxy)h

ydroxyphosphi

nyl]oxy]-2-[(1-

oxo-6,9,12,15-

octadecatetrae

nyl)oxy]propyl 

ester, [R-(all-

Z)]- 

PE(20:0/18:4) 

PE(38:4) 

PE(18:4_20:0) 

C43H79NO8P 
Glycerophosphoeth

anolamines [GP02] 

 

PE 38:4 
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LMGP02010652 

PE(18:1(9Z)/

22:4(7Z,10Z,

13Z,16Z)) 

1-(9Z-octadecenoyl)-2-

(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-

glycero-3-phosphoethanolamine 

PE(40:5) 

PE(18:1_22:4) 
C45H81NO8P 

Glycerophosphoeth

anolamines [GP02] 
PE 40:5 

 

 

 

 

 

 

LMGP10010555 

PA(20:1(11Z)

/22:6(4Z,7Z,1

0Z,13Z,16Z,1

9Z)) 

1-(11Z-eicosenoyl)-2-

(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-

docosahexaenoyl)-glycero-3-

phosphate 

PA(42:7) 

PA(20:1_22:6) 

C45H79NO8

P 

Glycerophosphates 

[GP10] 
PA (42:7) 
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Categoría: Glicerolipídeos 

LM ID Nome Comum Nome Sistemático Sinônimos Formula Classe Principal Abbrev 

LMGL01010007 MG(20:0/0:0/0:0)[rac] 1-eicosanoyl-rac-glycerol MG(20:0) C23H47O4 
Monoradylglycero

ls [GL01] 
MG(20:0) 

 

 

 

 

 

 

 

LMGL01010001 MG(16:0/0:0/0:0)[rac] 1-hexadecanoyl-rac-glycerol MG (16:0) C19H39O4 
Monoradylglycero

ls [GL01] 
MG(16:0) 
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LMGL01010003 MG(18:0/0:0/0:0)[rac] 1-octadecanoyl-rac-glycerol MG(18:0) C21H43O4 
Monoradylglycero

ls [GL01] 
MG(18:0) 

 

 

 

 

 

 

 

LMGL02010003 DG(18:0/16:0/0:0) 
1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-

sn-glycerol 

DG(34:0) 

DG(16:0_18:0) 
C37H76NO5 

Diradylglycerols 

[GL02] 
DG(34:0) 
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LMGL02010002 DG(18:0/18:0/0:0)[rac] 1,2-dioctadecanoyl-rac-glycerol 
DG(36:0) 

DG(18:0_18:0) 
C39H80NO5 

Diradylglycerols 

[GL02] 
DG(36:0) 

 

 

 

 

 

 

 

LMGL03010001 TG(16:0/16:0/16:0) 1,2,3-trihexadecanoyl-sn-glycerol 

Tripalmitin 

1,2,3-

trihexadecano

yl-glycerol 

C51H102NO6 
Triradylglycerols 

[GL03] 
TG(48:0) 
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LMGL03010004 TG(16:0/16:0/18:0) 
1,2-dihexadecanoyl-3-

octadecanoyl-sn-glycerol 
TG(50:0) C53H106NO6 

Triradylglycerols 

[GL03] 

TG(50:0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMGL03010398 
TG(17:2(9Z,12Z)/17:2(9Z,1

2Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso3] 

1,2-di-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-

3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-

glycerol 

TG(17:2/17:2/

20:3)[iso3] 

TG(54:7) 

TG(17:2_17:2

_20:3) 

C57H100NO6 
Triradylglycerols 

[GL03] 

 

TG(54:7) 
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LMGL03010450 

 

TG(17:2(9Z,12Z)/17:2(9Z,1

2Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[is

o3] 

1,2-di-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-

3-(5Z,8Z,11Z,14Z-

eicosatetraenoyl)-sn-glycerol 

TG(17:2/17:2/

20:4)[iso3] 

TG(54:8) 

TG(17:2_17:2

_20:4) 

C57H98NO6 
Triradylglycerols 

[GL03] 
TG(54:8) 
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LMGL03010653 
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(

9Z,12Z,15Z)/20:0)[iso3] 

1,2-di-(9Z,12Z,15Z-

octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-

sn-glycerol 

TG(18:3/18:3/

20:0)[iso3] 

TG(56:6) 

TG(18:3_18:3

_20:0) 

C59H106NO6 
Triradylglycerols 

[GL03] 
TG(56:6) 
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LMGL03010869 

TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,

12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[is

o3] 

1,2-di-(9Z,12Z,15Z-

octadecatrienoyl)-3-

(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-

glycerol 

TG(18:3/18:3

/20:3)[iso3] 

TG(56:9) 

TG(18:3_18:

3_20:3) 

C59H100NO6 
Triradylglycerols 

[GL03] 
TG(56:9) 
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LMGL03011159 

TG(18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,

14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso3] 

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2,3-

di-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-

sn-glycerol 

TG(18:2/20:3

/20:3)[iso3] 

TG(58:8) 

TG(18:2_20:

3_20:3) 

C61H106NO6 
Triradylglycerols 

[GL03] 
TG(58:8) 
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LMGL03011236 

TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,

11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[is

o3] 

1-(9Z,12Z,15Z-

octadecatrienoyl)-2,3-di-

(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-

glycerol 

TG(18:3/20:3

/20:3)[iso3] 

TG(58:9) 

TG(18:3_20:

3_20:3) 

C61H104NO6 
Triradylglycerols 

[GL03] 
TG(58:9) 
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LMGL03011621 

TG(20:3(8Z,11Z,14Z)/20:3(8Z,

11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)) 

1,2,3-tri-(8Z,11Z,14Z-

eicosatrienoyl)-glycerol 

TG(20:3/20:3

/20:3) 
C63H108NO6 

Triradylglycerols 

[GL03] 
TG(60:9) 
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LMGL03011769 

TG(20:3(8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,

8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,1

4Z))[iso3] 

1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-

2,3-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-

eicosatetraenoyl)-sn-glycerol 

TG(20:3/20:4

/20:4)[iso3] 

TG(60:11) 

TG(20:3_20:

4_20:4) 

C63H104NO6 
Triradylglycerols 

[GL03] 
TG(60:11) 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the changes of lipidome in obese women undergoing 

combined physical exercise training. Fourteen adult women with obesity (mean BMI 

and age, 33 kg/m2 and 34±5 years), were submitted to combined physical training 

(aerobic and strength exercises, alternately, 55 min at 75-90% of the maximum heart 

rate, 3 times a week) for 8 weeks. All participants were evaluated before and after 

the training intervention for lipidome, anthropometric measurements, muscle 

strength, and maximum oxygen consumption (VO2max). Untargeted liquid 

chromatography-mass spectrometry analyses allowed the identification of 1252 

variables, of which 160 were significant (p˂0.05), and 61 were identified as 

molecular species of lipids. Volcano plot analysis revealed LPC(16:0p), LPC(18:0p), 

LPC(20:2), and arachidonic acid upregulated and PC(38:1p), PC(40:4), PC(40:4p) 

downregulated after combined physical exercise. From the results of the overall 

Principal component analysis (PCA), the major finding was SM(d18:1/20:0), 

arachidonic acid, and PC(40:6) species. Other changes included a reduction in waist 

circumference (Δ=-2 cm) (p˂0.05), with no weight loss. In conclusion, 8-week of 

combined exercise training in obese women brought changes in different classes of 

lipids. This study provides further information to understand the effect of combined 

physical exercise on lipids related to obesity. 
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Introduction 

Obesity is considered a global epidemic and its prevalence is increasing at an 

alarming rate. It is estimated that 2.1 billion people worldwide are obese or 

overweight, representing nearly 30% of the world's population1. Traditionally, obesity 

is seen as a high energy intake and a sedentary lifestyle, resulting in a positive 

energy balance that will be stored as energy in the adipose tissue2,3. However, 

obesity is much more complex, as several internal and external factors contribute to 

this growing challenge4,5.  

Despite the progressive increase in obesity, it is important to emphasize that 

there are strategies that can prevent the current scenario6. Physical exercise has 

been proposed as an efficient measure for long-term obesity prevention 7. Therefore, 

several studies have been carried out to determine the effects of physical exercise 

on plasma lipidome in people with obesity, and/or abnormalities in energetic 

substrates used during physical exercise8–12. Physical exercise leads to 

physiological changes in energy homeostasis, as it depends on changing cellular 

responses to internal and external stress13. In this line, some reports observed that 

exercise can also affect human metabolism in plasma, which is the most responsive 

medium to changes in the body14,15. 

Through lipidomics, is possible to study and to identify different lipid species16 

and is extremely relevant for obesity research since is a disease in which lipids 

accumulate in the adipose tissue17. Thus, plasma lipidome analysis allows the 

evaluation of lipids classes, in a pathological condition like obesity. Recently, studies 

involving lipidomics and exercises physiology have been conducted8,9. However, the 

literature is still scarce, and the remaining knowledge gaps associated with lipidomic 

patterns in obese women submitted to combined physical training are still unclear. 

Thus, the present study’s hypothesis is to determine the changes in plasma lipidome 

in obese women submitted to 8 weeks of the combined physical through untargeted 

lipidomic analysis. 
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Methods 

Ethical Consideration 

The study was performed in agreement with the Declaration of Helsinki principles. 

Ethical approval was obtained from the Clinical Hospital Research Ethics Committee 

from the Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo (protocol number: 

1387.040/2016) and registered in ClinicalTrials.gov (registration date: 18/04/2017, 

NTC 03119350). All subjects gave free written informed consent to participate. 

Study protocol and participants 

A prospective longitudinal study was conducted on 20 sedentary adult women (body 

mass index: BMI 33 ± 3 kg/m2, 35 ± 6 years old) selected by a convenience sample. 

Participants were enrolled in the Brandao et al.18 study, an exercise-based 

randomized controlled trial (registration date: 18/04/2017, clinicaltrial.gov: 

NCT03119350), approved by the Research Ethics Committee of the Clinical Hospital 

from the Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo (protocol number: 

1387.040/2016). Inclusion criteria were: 20‐40 years old, BMI of 30‐40 kg/m2, 

sedentary (at least 6 months), and regular menses. Participants who reported a 

history of diabetes, hypertension, dyslipidemia, cancer, and any obesity‐specific 

treatment (drugs or bariatric surgery) were excluded. During the intervention, we 

emphasized to all participants to keep constant their food intake. Six participants 

withdrew (two became ill and four refused to end the study for no specific reason). 

Therefore, 14 obese women completed the intervention. It was used a healthy 

control group (n= 12; age= 37 ± 9 years; IMC=22 ± 2 kg/m2; waist circumference= 

80 ± 7 cm) to normalize the lipidomic data obtained for relative abundance (%).  

Physical training intervention 

The intervention was executed in a Ribeirão Preto School Gym of the University of 

São Paulo, supervised. The subjects, who completed the intervention, had a mean 

80% of participation. The combined physical training (alternating strength and 

aerobic exercise) consisted of 15 stations of resisted exercises (for all the main 

muscle groups) for 30 seconds (at least 10 repetitions per exercise) alternated with 
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30 seconds of jogging. The intervention lasted 10 weeks (2 weeks of adaptation of 

exercises and 8 weeks of physical training), with a frequency of 3 times/ week with 

55 min/day of duration, the intensity of 75%‐90% of Maximum heart rate (HRmax), 

and multiple repetitions (RM) (2 weeks of 75 at 80%, 4 weeks of 80 at 85% and 2 

weeks of 85 at 90%). The intensity of training was controlled by a heart frequency 

meter (Polar®)18. Blood samples were collected after 12 hours of fasting in tubes with 

heparin and EDTA, the plasma was separated by centrifugation at 2,058 g for 15 

minutes (4°C) and stored in a freezer -80°C until the analysis is carried out. 

Plasma  Untargeted lipidomic analysis 

All solvents were purchased from Waters Corporation. First, a quality control (QC) 

sample was prepared from the aliquots of each biological sample (n=28; 25 µL of 

each sample) were then grouped and homogenized. This sample pool (QC) was 

divided into 12 tubes with 30µL each. Finally, pre-and post-intervention samples 

(n=28) were prepared with 30 µL of each sample and the 12 QC samples for lipid 

extraction 19. In brief, 270 µL of ice-cold methanol were initially added to defrost 

plasma samples. Following 10 seconds vortex, 750 µL of ice-cold methyl-ter-butyl 

ether (MTBE) was added and the mixture was vortexed for 10 seconds. Finally, 

225 µL of water was added and vortexed for 10 seconds. The final mixture was 

centrifuged (10,000 g; 10 minutes, 5 °C) and 800 µL of supernatant was transferred 

to a Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) vial to be evaporated to 

dryness under a nitrogen stream (room temperature). Dried samples were 

reconstituted with 200 µL mixture of acetonitrile/isopropanol/water (65/30/5, v/v/v).  

Lipid analysis was performed using liquid chromatography coupled to the 

spectrometry of high-resolution masses (LC-HRMS ® UPLCTM Waters and HRMS 

SynaptTM G2 HRMS Q-TOF) equipped with electrospray ionization (ESI) interface 

operating in positive ionization, and an Acquity H-Class device® UPLCTM device 

(Waters Corporation, Milford, MA, USA)20. A quality assurance sample (QA) was 

prepared by pooling 5 µL from each vial. This QA sample was injected throughout 

the analytical batch for correction and normalization purposes. Samples were 

randomized and injected (5 µL) altogether with QA extracts onto a reversed-phased 
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LC column. Lipids were eluted. The full-HRMS mode was applied for lipid detection 

(mass-to-charge ratio (m/z) range 200–1,200) at a mass resolution of 25,000 full-

widths at half maximum (continuum mode). The ionization settings were as follows: 

capillary voltage, +2 kV; cone voltage, 30 V; desolvation gas (N2) flow rate, 900 L/h; 

desolvation gas/source temperatures, 550/120 °C. Leucine enkephalin solution at 

2 µg/mL (50% acetonitrile) was infused at a constant flow rate of 10 µL/min in the 

lockspray channel, allowing for correction of the measured m/z throughout the batch 

(theoretical m/z 556.2771). Data acquisition was achieved using MassLynxTM 

software version 4.1 (Waters Corporation)20. Sphingolipids species annotated by 

molecular composition were denoted as <lipid class><d ><total number of C in the 

long-chain base><total number of double bonds in the long-chain base>/<total 

number of C in FA moiety><total number of double bonds in FA moiety> (e.g. Cer 

d18:1/20:0), the “d” designations used in shorthand notation of sphingolipids refer to 

1,3 dihydroxy21.  

Statistical analysis 

Data normality was verified by the Shapiro-Wilk test and later analyzed by Student's 

t-test or Wilcoxon, to compare the moments before and after the intervention. The 

descriptive statistics of the data consisted of mean values and standard error of the 

mean of both evaluation moments (pre-and post-intervention). The level of 

significance was determined at p<0.05.  Delta (Δ), ) in percentage (%) was calculated 

as follows: (delta) (%) = (final-initial/initial) x 100. A boxplot was used for graphically 

depicting the relative quantification of Arachidonic acid (n=14), SM(d18:1/20:0) 

(n=11) and PC(40:6) n=11 through their quartiles. The rectangle spans from the first 

quartile (lower edge) to the third quartile (upper edge). The segment inside shows 

the median (with the box divided into 2 equal parts). Lines extending vertically from 

the box (whiskers) indicate the minimum and maximum values. Univariate statistical 

analyses were performed using Prism v.9 (Graph Pad, San Diego, California, USA). 

Multivariate data analyses using PCA and Heatmap were performed using 

MetaboAnalyst 5.0 using “Euclidean” as the clustering distance and “ward.D” as the 

clustering method. 
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Results 

Study sample characteristics 

Table 1 lists the clinical characteristics of the 14 obese women (34 ± 5 years and 

BMI of 34 ± 3 kg/m2) who agreed voluntarily to be evaluated before starting the 

combined physical exercise. Following 8 weeks of the intervention, body weight and 

BMI did not change (p>0.05). However, there was a decrease of 2% in waist 

circumference (p<0.05). Aerobic performance increased 6% of VO2max (p<0.05). 

Strength performance (RM) by bench press was increased by 16% and squat by 

89% (p<0.05) (Table 1).  

Variables Pre-training  

(n=14) 

Post-training  

(n=14) 

P-value 

Age (years) 34 ± 1 - - 

Weight (kg) 86 ± 2 87 ± 3 0.15 

Height (m) 1.62 ± 1 - - 

BMI (kg/m2) 33 ± 1 33 ± 1 0.20 

Waist circumference (cm) 93 ± 2 91 ± 2 0.01 

VO2max (ml/kg/min) 36 ± 1 38 ± 1 0.02 

RM bench press (kg) 30 ± 2 35 ± 3 0.04 

RM squat (kg) 36 ± 6 68 ± 5 0.00 

Table 1. Anthropometric and physical performance data of obese women 
before and after combined physical exercise (training). Data expressed as 
mean ± standard error of the mean. BMI body mass index, VO2max maximum 
oxygen consumption, RM Bench press upper limb strength, RM Squat lower 
limb strength.  
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Total lipid identifications by lipid category 

LC-HRMS analyses allowed the identification of 1252 variables, of which 160 were 

significant (p˂0.05), and 61 were identified as molecular species of lipids, belonging 

to major lipid families. (Supplementary Table S1) shows the results by showing the 

relative abundance (%) after physical training of the assigned lipid class.  

Thus, those lipids that had a greater decrease were further categorized into 

phosphatidylcholines (PC), as: PC (36:0) iso1, PC (36:5p), and PC (42:1p), then 

phosphatidylethanolamine (PE), PE (40:4p), PE (36:5), PE (38:3p), and 

triacylglycerides (TG) as TG(54:8), TG(56:9) and TG(60:11) (Supplementary Table 

S1).  

On the other hand, those who had a major increase were represented by 

lysophosphatidylcholines (LPC), as LPC (16:0p); LPC (18:0p) and LPC (20:2), other 

lipid species of triacylglycerides (TG) (29%) as TG (48:0) and TG (50:0) and finally 

SM(d18:1/26:1), and arachidonic acid (ARA) (Supplementary Table S1). 
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Multivariate lipidomic profiling 

In this study, we applied principal component analysis (PCA) to obtain the data 

visualization. This analysis provides a resizing of the data, rewriting it in a new set 

of axes called principal components (PC). The advantage of using PCA is being able 

to observe the natural organization of the data, which otherwise would not be 

possible due to the large number of dimensions. PCA on 14 samples and 160 lipids 

resulted in a model with 2 components, which explained 81% of the total variation. 

The principal components, especially the first principal component (PC1) and the 

second principal component (PC2), were drawn in a score plot and any clustering 

tendency could be observed (Fig. 1). The PC1 accounted for 71% of the total 

variance that analyzed the sample data according to the plasma lipid level, while the 

PC2 accounted for 79%. Based on the analysis of the results, it was observed that 

there was a tendency for arachidonic acid FA(20:4), to be influencing in the group 

after the intervention, and stearic acid FA(18:0), SM(d18:1/24:1), SM(d18:1/20:0), 

and PC(40:6)  to be the considered most important lipidomic species before the 

intervention with combined physical exercise (Fig. 2). To visualize another 

perspective of the graph, see the supplementary material (Supplementary Figure 

S1, S2). 
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Figure 1. Principal component analysis (PCA). Score plot (a) and loading plot (b) using the first two principal components 

obtained from obtained from obese women (n=14) submitted to combined physical exercise in two moments, pre-training 

(green) and post-training group (red).  
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Figure 2. Boxplot of the 3 significantly altered lipids sorted by lipid class with 

significant differences (*p˂0.05). Green represents the pre-training, and pink 

represents the post-training intervention. The Y-axis is the relative abundance (%). 

The x-axis corresponds to is each lipid species.  
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Univariate metabolite and lipid analyses 

 

We next performed a univariate analysis with all the lipids found before and after 

physical training. After obtaining the raw intensity data, we applied an unpaired 

Student t-test to each lipid. A volcano plot (Fig. 3) highlights the most significant 

differences among lipids and the positive or negative fold-change seen in obese 

women patients after physical training. Significant differences (p<0.05) were the 

following plasmalogens and lyso-phosphatidylcholines LPC(16:0p), LPC(18:0p), 

LPC(20:2) respectively,  and arachidonic acid  found in higher concentrations and 

phosphatidylcholines PC(40:4) and plasmalogens PC(38:1p), and PC(40:4p) found 

in lower amounts in obese women after combined physical exercise.  
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Figure 3. Volcano plot showing the most significant lipid species found by univariate 

analysis. The volcano plot summarizes both fold-change and t-test criteria for all 

lipids. It is a scatter-plot of the negative log10-transformed p-values from the t-test 

plotted against the log2 fold change. Grey values indicate those lipid species are not 

significant (p˃0.05). Negative values (in pink) indicate downregulated lipid species, 

while positive (in green) values reflect upregulated lipids in women after combined 

physical exercise (p˂0.05).  
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Finally, to summarize our results, we used a heat map (Fig. 4) to display the change 

of the lipid species before and after combined physical training. The heat map allows 

the visualization of the different plasma lipids species concentration values 

according to the pre-or post-training. It is interesting to note, that lipid species as 

LPC(16:0p,0 LPC(18:0p), PC(20:2), and Arachidonic Acid (shown in the red 

rectangle), had an increase in their concentrations after the combined physical 

exercise intervention. 
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Figure 4. Heat map analysis of hierarchical clustering of plasma lipid species of 

obese women after combined physical exercise. In this type of analysis, each 

colored cell on the map corresponds to a concentration value, that is, the unit 

value corresponding to the measurement performed by mass spectrometry. The 

range of responses is represented in red and blue. The more intense the red 

tones, the more positive these values are in relation to the variation of plasma 

lipids, while the more intense the blue tones, the greater the negative values as 

a function of the average value of the data. Thus, the 61 main lipid species 

evaluated for the two groups (pre-training and post-training) are presented and 

classified by this heat map analysis employing the t-test to retain the most 

contrasting patterns with 95% confidence. The rectangles were used to 

demonstrate where there was greater variation before and after training.  The 

clusters are formed using the Euclidean distance clustering method with a Ward 

algorithm (n=14). *p≤0.05 for each comparison.  
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Discussion  

Untargeted plasma lipidomics analyses of this study revealed lipidome 

changes after combined physical exercise. Specifically, the major changes were 

focused on fatty acids like arachidonic acid (AA), and stearic acid, phospholipids, 

glycerophospholipids, and sphingomyelins. To the extent of our knowledge, this 

is the first study that reveals changes in the lipidome after combined physical 

exercise in women with obesity. 

From the results of the overall PCA, the major finding of this study was the 

contrast of different lipids species after the intervention. Particularly, 

SM(d18:1/20:0) arachidonic acid, and PC(40:6) species, were found to influence 

to separate the groups.  

Furthermore, our univariate analysis showed significant differences of 

LPC(16:0p,) LPC(18:0p), LPC(20:2), and AA that were found in higher 

concentrations and phosphatidylcholines PC(40:4) and plasmalogens as 

PC(38:1p), PC(40:4p) found in lower amounts in obese women after combined 

physical exercise. Other important findings include a decrease in waist 

circumference, improvement of physical fitness (VO2max), and muscle strength.  

From a clinical point of view, sphingolipids (SPs), including ceramides, 

sphingomyelins, can indicate a possible metabolic disorder and cardiovascular 

diseases 22. Sphingolipid metabolism is altered in obese subjects because there 

is an increase of free fatty acids (FFA), which leads to a rise of palmitoyl-CoA 

following an increase of ceramide production via de novo pathway23. A study 

conducted by Hanamatsu et al.24, demonstrated that SM saturated acyl chains 

(C18:0, 20:0, 22:0, and 24:0) were increased in obese subjects compared to the 

control group. On the other hand, the LURIC study analyzed the association of 

various plasma lipid species with mortality25, indicating that SM(d18:1/24:1) 

displayed a positive association with this outcome. Therefore, these results are 

in agreement with our study, since SM(d18:1/20:0) were found in higher 

concentrations before the intervention in women with obesity.  

On the other hand, it has been shown that physical exercise may alter 

plasma lipid levels in humans26. Hence, these changes may influence 

sphingolipid as well. For example, some studies showed that after 12 weeks of 

the supervised exercise-training program and 16 weeks of exercise in 
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overweight/obese subjects may reduce sphingolipids (e.g., C18:0, C20:0, and 

C24:1) in adults with obesity 27. Thus, the fact that these sphingomyelins had a 

decrease after the intervention, could mean that combined physical exercise had 

a positive effect on women with obesity.  

Regarding glycerophospholipids, we found PC(40:6) and PC(40:4) as 

important molecular species of PCs to be decreased. In contrast, LPC(20:2) was 

increased after the intervention. Glycerophospholipids have been related to 

obesity and cardiometabolic diseases28. Elevated PC levels have been 

suggested to increase coronary artery disease and mortality 29. For example, in 

a study by Eisinger et al.30, was found that PC(40:6) was elevated in mice fed 

with a high-fat diet (HFD) for 14 weeks and that had an increase in their body 

weight. Furthermore, Chen et al.31 observed that PC(40:6) was positively 

associated with the incident of metabolic syndrome (MetS). These results could 

mean that this lipid species could be involved in obesity, which was found in our 

study. To our knowledge, no publications are naming this lipid as an exercise-

induced lipid species.  

Circulatory LPCs are derived from the PC of lipoproteins and cell 

membranes through phospholipase A232. In addition, LPC is generated by 

endothelial lipase and lecithin cholesterol acyltransferase (LCAT)33. LPC is also 

generated when LDL is oxidatively modified by several mechanisms and LPC has 

been suggested to be both pro-and anti-atherogenic34. In our study, plasma levels 

of LPC(20:2) increased post-exercise. Indeed, several beneficial effects have 

been associated with increases in plasma LPC concentrations35.  

Also, our results revealed changes after the intervention in the following 

plasmalogens: LPC(16:0p), LPC(18:0p), PC(38:1p), PC(40:4p). Plasmalogens, 

subclasses of glycerophospholipids are the commonly found ester-carbonyl 

group in the sn-1position of is substituted by an ether-alkyl or vinyl ether-alkenyl 

bond36. It is known that plasmalogens are involved in the regulation of cellular 

and systemic lipid homeostasis37. Previous reports, observe positive associations 

of plasmalogens with cardiorespiratory fitness and inverse associations with 

hypertension, prediabetes, type 2 diabetes mellitus (T2DM), cardiovascular 

diseases, obesity37,38. Thus, the increase in plasma levels of these plasmalogens 

in our study may suggest an adaptive response to exercise. Plasmalogens have 
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been proposed to have antioxidant properties, resulting in atheroprotective 

properties39. Although, the physiological functions of plasmalogens are not 

entirely understood. Some studies are showing an antioxidant role in protecting 

the cells from oxidative stress against reactive oxygen species40. 

Concerning the changes in fatty acids found in our research. Stearic acid 

is an important constituent in human plasma circulation41. According to the 

literature is one of the main fatty acid fuels for aerobic metabolism and has an 

important role in sports performance42. While AA is considered one of the main 

PUFAs (about 8% of the total) in plasma circulation41, Is involved in cellular 

signaling acting as an inflammatory intermediate, inducing vasodilatation43. A 

previous study has found an inverse relationship of coronary heart disease (CHD) 

with AA plasma concentrations and a positive association with incident CHD and 

stearic acid levels44. In line with this, in a large prospective cohort, stearic acid 

was associated with higher type 2 diabetes risk45. Mougios et al.42 have found a 

significant decrease in the percentages of stearic acid, at the end of exercise 

(exercise at 50–55% of maximal aerobic power for 1 h). Although our study did 

not find a significant difference of stearic acid after the intervention, our 

exploratory PCA analysis revealed a close association with the pre-intervention 

moment.    

Concerning AA, Contrepois et al.46, reports a significant increase of 

arachidonic acid (AA), within 2 min in response to exercise, which is in line with 

our results. This increase would be due to the AA’s role in stimulating acute 

inflammation by controlling local blood flow, vascular permeability, cytokine 

production, leukocyte chemotaxis, and sensation of pain, suggesting an 

adaptative response to exercise47. Furthermore, it is known that a synthesis of 

eicosanoids produced from acid arachidonic acid might occur during and after 

physical activity48. The main action of arachidonic acid metabolites is the 

promotion of acute inflammation in response topical, characterized by the 

production of inflammatory mediators such as PGE2 and PGI248. 

In the context of the clinical variables, our results showed that, after 8 

weeks of combined physical training in obese women, there was no reduction in 

body weight and body composition, however, a decrease in waist circumference 

was observed. These results are consistent with some authors who showed a 
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reduction in waist circumference after physical training. For example, Kim et al.49 

observed the effect of a circuit training program on risk factors related to physical 

health in obese students. As a result of this study, waist measurement and body 

weight significantly decreased in the circuit training group compared to the control 

group. Likewise, Martins et al.50 found a significant reduction in waist 

circumference and body weight after 12 weeks (3 times a week) of high-intensity 

intermittent training (HIIT) in sedentary obese women. Moreover, Jackson et al.51,  

observed that physical training for 8 weeks (3 times a week, 45-90 minutes per 

session), with an intensity of 50-90% of VO2max, did not lead to weight loss in 

obese women. These findings are in accordance with what our study observed 

about a decrease in waist circumference and maintenance of body weight. 

Combined physical training also provided positive changes in physical and 

cardiorespiratory fitness. It has been described in the literature that combined 

physical training has benefits in cardiorespiratory fitness in people with obesity, 

regardless of body mass changes52,53. 

There are several limitations in this research study. Firstly, it has a small 

sample size and the lipid profile response to combined physical exercise is not 

compared with non-obese subjects.  Secondly, we do not have information about 

the food intake of the women with obesity had along with the study. However, we 

reinforced it to all participants to keep constant dietary intake habits. Our study's 

advantage is the highly controlled supervised intervention on exercise, including 

frequency (days per week), duration of each exercise session, and training 

intensity. 

Finally, future work should be the focus on the use of targeted tools to 

validate these findings to have a quantitative landscape. Thus, additional studies 

with larger samples are needed to establish potential biomarkers related to 

lipidome profile and physical exercise.   
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Conclusion 

Our study suggests that combined physical exercise lasting 8 weeks, 

promoted increased physical fitness, cardiorespiratory capacity, and reduced 

waist circumference in obese women. In addition to causing changes in different 

classes of lipids as sphingolipids, fatty acids, glycerophospholipids, acylglycerols, 

and plasmalogens. Our study detected lipids that differ after the intervention with 

physical exercise. These lipids can be the target of studies of molecular 

mechanisms to understand the underlying biochemical pathways and can serve 

to improve the monitoring and individualization of training programs in people with 

obesity. 
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Concepts of indirect calorimetry on metabolic disorders: 

a narrative review 

Conceitos da calorimetria indireta sobre distúrbios 

metabólicos: uma revisão narrativa 
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Paulo). 2020 Nov-Dec;99(6):581-90. 

 

ABSTRACT: Introduction: Indirect calorimetry remains a gold standard in measuring resting energy expenditure 
in the clinical field. Through its measurements, it is possible to offers a patient’s energy needs to maximize 
nutritional therapy benefits. However, the concepts and methodological basis of collected data can be difficult to 
be interpreted by users in clinical practice. Objective: To address the concepts of total daily energy expenditure 
and its components and present the methodological aspects of indirect calorimetry that can guide the clinical 
field. Method: Narrative bibliographic review using the electronic Pubmed (US National Library of Medicine), 
SCOPUS, and Scientific Electronic Library Online (SciELO) databases. The research was carried out in the 
period between 1905-2019, using the following identifiers in Health Sciences Descriptors: Basal Metabolism, 
Energy Metabolism and Indirect Calorimetry. We selected 55 researches published that presented contents 
related to the objectives of this study. Result: The total daily energy expenditure (TDEE) is comprised of three 
main components, such as physical activity (PA), thermic effect of food (TEF) and basal metabolic rate (BMR) 
and/or resting energy expenditure (REE). The REE is generally evaluated by indirect calorimetry, which also 
provides information on the respiratory coefficient (RQ) or oxidation of substrates. Its result varies depending on 
the existence of some metabolic disorders such as obesity or malnutrition. Therefore, the proper management 
of the methodological aspects of indirect calorimetry and its subsequent interpretation in metabolic disorders is 
essential to guarantee the results’ quality. Conclusion: Energy expenditure concepts and the methodological 
basis of indirect calorimetry are relevant to providing individualized attention to patients with metabolic disorders. 
This review can be used as a practical guide, helping to understand the correct application of the indirect 
calorimetry technique in studies related to energy expenditure with an emphasis on metabolic disorders. 

Keywords: Indirect calorimetry; Substrates oxidation; Energy expenditure; Respiratory quotient; Metabolic 
disorders. 

 

RESUMO: Introdução: A calorimetria indireta continua sendo um padrão ouro na avaliação do gasto energético 
de repouso no campo clínico. Por meio de suas medições, é possível oferecer as necessidades energéticas 
de um paciente para maximizar os benefícios da terapia nutricional. No entanto, os conceitos e as bases 
metodológicas dos dados coletados podem ser dificultosos para serem interpretados pelos usuários na prática 
clínica. Objetivo: abordar os conceitos de gasto energético diário total e seus componentes, e, apresentar os 
aspectos metodológicos da calorimetria indireta que podem servir como guia no campo clínico. Método: 
Revisão bibliográfica narrativa, realizada pelas bases de dados eletrônicas Pubmed (US National Library of 
Medicine), SCOPUS e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A pesquisa foi realizada no período entre 
1905-2019, utilizando os seguintes identificadores em Descritores em Ciências da Saúde: Metabolismo Basal, 
Metabolismo Energético e Calorimetria Indireta. Foram selecionadas 55 pesquisas publicadas que 
apresentaram conteúdos relacionados aos objetivos deste estudo. Resultado: O gasto energético total diário 
(GETD) é composto por três componentes principais, tais como: atividade física (AF), efeito térmico dos 
alimentos (TEF) e taxa metabólica basal (TMB) e / ou gasto energético de repouso (GER). O GER é geralmente 
avaliado por calorimetria indireta, que também fornece informações sobre o coeficiente respiratório (CR) e 
oxidação de substratos, que pode variar de acordo com o metabolismo do paciente, como algum distúrbio 
metabólico, obesidade ou desnutrição. Portanto, o manejo adequado dos aspectos metodológicos da 
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calorimetria indireta e sua posterior interpretação nos distúrbios metabólicos é fundamental para garantir a 
qualidade dos resultados. Conclusão: Os conceitos de gasto energético e as bases metodológicas da 
calorimetria indireta são relevantes para fornecer uma atenção individualizada aos pacientes com distúrbios 
metabólicos. As descrições desta revisão podem ser utilizadas como um guia prático, auxiliando a 
compreensão da aplicação correta da técnica de calorimetria indireta, em estudos relacionados ao gasto 
energético com ênfase nos distúrbios metabólicos. 

Palavras-chave: Calorimetria indireta; Oxidação de substratos; Gasto energético; Quociente respiratório; 
Distúrbios metabólicos. 
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Apêndice D.  Cursos de Português para Falantes de Outras Línguas nível básico e C1.  

  



 

 

  



 

 

Apêndice E. Cursos: Nutrição Esportiva e Obesidade e Terapia Nutricional Intra-
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Apêndice F. Participação de projetos de pesquisa. 

 
1. Assistente da Pesquisa no Projeto de Pesquisa: Caracterização 
morfológica e regulação da lipofagia do tecido adiposo branco de pessoas com 
obesidade que tem como Pesquisador Responsável Julio Sergio Marchini. 
 

 



 

 



 

 



 

 

2. Equipe do Projeto no Projeto de Pesquisa: Ingestão e análise de fluidos biológicos dos 

oligonutrientes em pessoas com obesidade que tem como Pesquisador Responsável Gizela 
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Apêndice G. Monitora e/ou Ministrante em Disciplinas.  

 

1. Disciplina optativa (RCG0493 - Obesidade: análise crítica da avaliação 

clínica e das abordagens terapêuticas. Participação direta na avaliação de 

calorimetría indireta, e interpretação dos resultados. 

 

 



 

 

 
  

 

 



 

 

2.  Ministrante do Curso de Aperfeiçoamento - Aplicação da Terapia Nutricional na Prática 

Clínica Hospitalar (17.02.00021) 

  



 

 

Apêndice H -Participação em Eventos (Simpósios, Seminário, congressos, outros) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Apêndice I. Prêmios.  
 

1. Premiação Melhores Trabalhos "Identificação de biomarcadores lipidômicos em 

mulheres com obesidade submetidas ao exercício físico combinado" VIII Congresso de 

Clínica Médica da FMRPUSP, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. 

  



 

 

2. Premiação Melhores Trabalhos "Avaliação dos nutrientes minerais em diferentes fluidos 

biológicos em pessoas com obesidade" VIII Congresso de Clínica Médica da FMRP/USP, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.  
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Trace nutrients in different biological fluid from patients with obesity 

Short Title: Trace nutrients in people with obesity 

Gizela Pedroso Junqueiraa* Márcia V. M. Junqueira-Francob, Rocio Paulina San 

Martínb, Camila Fernanda Costa da Cunha Brandãob,c, Julio Sergio Marchinia,b.   

 a Department of Health Sciences, Ribeirão Preto Medical School, University of 

São Paulo, Brazil 
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Corresponding author: Gizela Pedroso Junqueira: Ribeirão Preto Medical 
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 Abstract 

BACKGROUND: Obesity is a multifactorial disease which can impact the general 

health trace nutrients status of these patients. Studies have shown that changes 

in the concentration of trace elements can potentiate metabolic disorders in this 

population. Thus, research involving biological fluids to assess the nutritional 

status are fundamental for the identification of trace nutrients biomarkers from 



 

 

obese patients (manganese; selenium; strontium; zinc; molybdenum; copper; 

iron; calcium; magnesium and chromium.). 

METHODS: The sample consisted of 28 volunteers divided into two groups: 

Obesity Group (OG, n=14) and Non Obese (NO, n=14), who were evaluated by 

anthropometry, body composition and biochemical tests. Trace nutrients were 

determined from different biological fluids (plasma, erythrocyte, saliva, urine and 

tear) using the ICP-MS method. A significance level of 5% (p ≤ 0.05) was 

considered. 

RESULTS: Anthropometric evaluation, body composition and LDL-cholesterol 

were significantly higher in the OG (p < 0.05) as expected. For trace nutrients in 

biological fluids, significantly lower plasmatic Se and Fe values were found in OG 

respectively 18,4±10,3 and 57,8±y34,6 (p < 0.05). On the other hand, erythrocyte 

Mg and salivary Ca had higher concentrations in OG respectively 5,8±0,8 and 

2,7±0,9. (p < 0.05). Furthermore, the OG had significantly lower urinary Se and 

Mo concentrations when compared to the NO respectively 1,7±0,6 and 2,7±1,4 

(p < 0.05). Regarding tears, there was no difference between groups (p > 0.05). 

CONCLUSION: Our study provides a better understanding of trace nutrients 

concentrations in different biological fluids in people with obesity. Therefore tis 

study may contribute on the indentification of potential trace nutrients biomarkers 

in future researches. 

Keywords: trace nutrients, obesity, biomarkers, nutrition, minerals. 
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Apêndice L. Colaborações e atividades realizadas durante o doutorado 

 

 Neste apêndice é detalhado as técnicas e aprendizagem em práticas 

laboratoriais, instrumentos e equipamentos durante o período do doutorado. 

Aprendizagem em práticas laboratoriais, instrumentos e equipamentos:  

1) Coleta de tecido adiposo na cirugía bariátrica e preparação da amostra sob 

supervisão do Dr. Fernando Bahdur Chueire. 

2) Realização de Calorimetria Indireta nos equipamentos Quark RMR® 

(Cosmed, Roma, Itália. Sob supervisão da Dra. Camila Fernada Costa Cunha 

Brandão. 

3) Aprendizado da técnica de Western Blotting em amostras de tecido adiposo 

branco. Sob supervisão da Karine Emanualle do Departamento de Bioquímica e 

Imunologia FMRP-USP. 

4) Aprendizado da técnica de Processamento histológico em amostras de tecido 

adiposo branco. Sob supervisão de Elaine Medeiros Floriano do Departamento 

de Patologia e Medicina Legal FMRP-USP. 

5) Perfil de atividade física determinado por acelerômetro (activPALTM, PAL 

Technologies Lrd., Glasgow, Reino Unido). Em conjunto com a Doutoranda 

Nathália M. C. Alves. 

6) Análise de acidos graxos do plasma por cromatografia gasosa (GC), assim 

como todo o preparo das amostras com a supervisão da Dra. Márcia Morandi 

Varella Junqueira-Franco.  

7) Análise de Vitamina C, A, E e MDA no equipamento High Performance Liquid 

Cromatography (HPLC) sb supervisão do técnico de laboratório Gilberto 

Padovan. 

8) Treinamento do equipamento Calorímetro Quark RMR (COSMED) na AAMED 

Comércio de Equipamentos Eireli: 

- Regulagem das válvulas; 

- Manutenção do circuito impresso; 

- Atualização de software; 

- Ajuste nos Analizadores; 

- Verificação do fluxo de ar; 

- Checagem de precisão dos analisadores.    



 

 

Apêndice M.  Dados sem tratamento estatístico. Nesta seção estão apresentadas tabelas com dados brutos sem qualquer tratamento estatístico. 

 

Dados brutos de variáveis clínicas. 

  

  

ID PESO IMC CINTURA Agua ml Gord kg Gord % Agua % MM kg MM % TMR QR Ox. CHO Ox. Lip SUPINO AGACH VO2max COL (mg/dL) HDL LDL TG

I_01 83,5 31,8 92,5 34978,7 35,7 42,8 41,9 47,8 57,2 1550,0 0,8 154,7 119,2 47,0 98,2 36,8 159,2 23,0 100,1 180,5

I_02 74,3 31,3 87,5 27774,9 36,4 48,9 37,4 37,9 51,1 1026,0 0,8 78,2 76,2 21,8 24,0 36,8 195,1 23,7 153,4 90,2

I_03 78,4 30,2 90,5 31236,7 35,5 45,4 39,9 42,7 54,6 844,5 0,7 24,8 78,2 20,3 40,9 32,7 140,4 43,9 84,5 60,0

I_04 92,6 30,6 83,5 36679,5 42,5 45,9 39,6 50,1 54,1 1549,9 0,8 85,2 128,0 31,3 49,1 41,0 182,5 28,0 137,9 82,7

I_05 80,4 30,3 89,0 30689,7 38,5 47,9 38,2 41,9 52,1 802,7 0,8 41,9 67,2 30,6 17,3 36,8 198,2 29,2 132,4 182,7

I_06 92,3 29,8 88,0 34217,7 45,6 49,4 37,1 46,7 50,6 1718,6 0,7 -9,0 182,5 25,2 21,0 32,7 167,6 40,3 118,6 43,3

I_08 96,1 36,2 117,0 34975,6 48,3 50,3 36,4 47,8 49,7 886,1 0,8 48,0 73,5 34,2 21,0 36,8 179,1 23,6 118,9 182,6

I_09 88,8 34,3 90,0 32842,3 43,9 49,5 37,0 44,9 50,5 2049,8 0,8 243,8 117,9 26,1 40,9 36,8 179,1 36,6 128,1 72,2

I_10 102,7 38,2 102,0 41770,4 45,6 44,4 40,7 57,1 55,6 1884,0 0,8 147,9 140,9 32,7 40,9 32,7 161,2 21,3 103,9 180,0

I_11 71,0 33,8 96,0 27039,2 34,1 48,0 38,1 36,9 52,0 1297,7 0,8 73,0 106,5 34,2 19,2 32,7 159,9 27,6 110,1 111,0

I_12 82,1 31,3 84,0 31742,1 38,7 47,2 38,7 43,4 52,8 1505,0 0,7 8,2 153,6 25,2 28,5 36,8 200,7 31,2 158,6 54,1

I_13 81,0 36,0 98,5 29494,4 40,7 50,3 36,4 40,3 49,7 894,9 0,7 21,6 84,7 26,7 40,9 32,7 175,2 31,2 131,5 61,9

I_14 93,1 32,6 94,0 42643,1 34,8 37,4 45,8 58,3 62,6 1944,1 0,7 -15,3 208,5 28,4 24,0 41,0 196,1 29,3 130,8 179,9

F_01 81,7 31,1 88,0 35747,6 32,9 40,2 43,8 48,8 59,8 1726,7 0,7 41,0 145,4 58,1 79,4 41,0 144,1 29,4 85,3 147,0

F_02 71,2 30,0 86,0 34106,0 24,6 34,6 47,9 46,6 65,4 1661,1 0,7 -1,7 173,7 34,8 51,4 41,0 181,1 23,0 137,9 101,6

F_03 79,3 30,6 86,0 31487,5 36,3 45,8 39,7 43,0 54,2 1556,3 0,7 -11,7 166,7 40,0 62,6 36,8 140,4 46,1 85,9 42,0

F_04 92,0 30,4 84,0 36181,8 42,6 46,3 39,3 49,4 53,7 1666,9 0,7 -44,6 191,2 32,7 80,0 41,0 182,5 27,0 138,3 86,0

F_05 81,3 30,6 90,0 33040,5 36,2 44,5 40,6 45,1 55,5 1673,6 0,7 12,9 169,3 28,8 69,3 36,8 198,2 24,1 137,6 182,7

F_06 95,7 30,9 89,0 35868,0 46,7 48,8 37,5 49,0 51,2 1800,0 0,7 11,3 183,1 15,3 75,0 32,7 182,6 36,2 134,4 59,9

F_08 97,6 36,7 104,0 36833,1 47,3 48,4 37,7 50,3 51,6 1765,0 0,7 -31,7 196,3 27,9 74,5 36,8 179,1 21,4 121,2 182,6

F_09 88,0 33,9 88,0 32950,0 43,0 48,8 37,4 45,0 51,2 2229,0 0,7 -89,2 267,2 38,6 52,9 41,0 179,1 57,3 107,4 72,2

F_10 102,1 38,0 100,7 41581,6 45,3 44,4 40,7 56,8 55,6 1909,8 0,7 38,7 181,1 50,0 66,7 36,8 178,0 26,0 137,6 72,2

F_11 71,8 34,1 94,0 30042,9 30,8 42,8 41,8 41,0 57,2 1584,2 0,7 -56,9 187,4 33,2 62,6 36,8 159,8 32,0 105,5 111,0

F_12 85,2 32,5 82,0 34739,8 37,7 44,3 40,8 47,5 55,7 1761,7 0,7 50,9 163,5 29,8 45,0 41,0 135,0 31,8 90,5 63,4

F_13 84,0 37,3 97,0 32344,1 39,8 47,4 38,5 44,2 52,6 1718,0 0,7 -14,7 184,7 30,9 58,1 32,7 157,0 22,4 122,2 61,9

F_14 94,9 33,2 90,0 43235,2 35,8 37,8 45,6 59,1 62,2 2169,4 0,7 -83,0 258,5 37,6 110,8 41,0 172,7 28,0 114,5 151,0



 

 

Dados brutos da análise lipidômico.  

 

 

 

 

 

ID MG (16:0) MG (18:0) MG (20:0) LPC (16:0p) LPC (18:0p) LPC (20:2) PE (36:5) PE (38:4) PE (40:5) PE (40:5p) iso1 PE (40:5p) iso2 PE (40:4p) PE (40:4p) PE (38:4p) PE (38:3p) PE (38:2p)

I_01 0,67 1,94 0,48 1,60 0,28 0,55 0,87 3,11 1,03 0,66 2,41 6,62 1,47 37,73 10,30 0,80

I_02 0,88 2,99 0,53 1,33 0,45 0,56 0,28 4,38 0,44 0,63 3,73 10,63 2,56 46,98 8,85 0,91

I_03 0,95 2,71 0,50 2,12 0,78 0,65 0,49 5,54 0,70 0,95 3,08 7,33 1,74 35,15 10,22 1,08

I_04 0,70 2,14 0,50 2,35 0,33 0,47 2,25 5,26 1,44 0,97 4,93 9,93 2,00 55,32 16,97 0,83

I_05 0,79 2,59 0,47 1,14 0,38 0,56 0,47 3,65 2,13 0,65 2,25 3,65 1,16 32,85 NA 0,64

I_06 0,89 2,91 0,62 1,86 0,35 0,88 0,80 11,32 1,42 0,91 5,81 16,52 3,28 85,61 10,24 1,64

I_08 0,69 2,18 0,42 2,19 0,42 0,80 1,00 5,26 1,28 0,82 3,10 7,91 1,56 39,15 11,36 1,10

I_09 0,77 2,36 0,48 1,47 0,28 0,43 1,73 7,15 1,43 0,80 3,10 11,18 2,13 44,37 6,85 1,16

I_10 0,56 1,83 0,39 1,28 0,47 0,64 0,74 7,64 1,02 0,91 3,74 17,84 2,83 39,85 16,25 0,97

I_11 0,74 2,29 0,52 1,60 0,38 0,58 0,83 4,84 1,40 1,41 4,27 12,09 2,33 48,50 16,39 1,19

I_12 0,98 3,01 0,66 2,56 0,44 0,77 ND 4,86 0,34 0,77 2,62 8,75 2,05 42,84 11,61 0,78

I_13 0,86 2,61 0,53 1,87 0,63 0,64 ND 5,89 0,72 1,09 4,54 15,12 3,52 76,48 26,65 1,16

I_14 0,69 2,20 0,44 2,03 0,48 0,72 0,76 5,18 1,16 0,44 3,75 8,73 1,81 53,78 7,71 0,88

F_01 0,75 2,29 0,63 1,97 0,29 0,65 1,01 3,74 0,97 0,49 3,14 8,70 1,62 47,14 6,88 1,03

F_02 0,80 2,43 0,52 1,24 0,30 0,46 0,27 5,14 0,51 0,67 3,44 11,54 2,25 51,87 15,55 0,91

F_03 0,84 2,74 0,58 2,92 0,96 0,90 0,31 4,79 ND 1,37 3,79 7,25 2,45 61,78 18,01 1,10

F_04 0,73 2,05 0,53 1,78 ND 0,43 1,64 4,78 1,69 0,98 2,93 4,06 1,45 44,27 13,82 0,49

F_05 0,63 2,16 0,56 1,68 0,55 0,61 0,36 2,35 0,51 0,36 0,74 NA ND 12,65 6,83 0,32

F_06 0,79 2,66 0,60 1,41 ND 0,77 0,97 6,94 1,15 0,84 5,36 5,77 1,71 57,62 9,64 1,25

F_08 0,55 1,73 0,48 2,17 0,44 0,66 0,56 4,77 1,20 0,62 2,55 7,78 1,67 34,04 10,57 0,93

F_09 0,64 2,26 0,65 2,75 0,66 0,65 0,29 7,32 0,63 0,48 1,65 3,52 1,69 39,22 4,24 0,73

F_10 0,70 1,91 0,48 1,95 0,71 0,60 0,09 4,11 0,44 0,26 0,99 4,21 1,07 17,20 5,12 0,32

F_11 0,59 2,00 0,60 2,78 0,80 0,84 0,42 4,65 1,14 0,55 1,86 2,99 1,39 20,16 4,85 0,56

F_12 0,75 2,38 0,58 3,67 0,80 1,04 0,29 4,07 0,09 0,33 1,30 2,63 1,03 23,69 3,16 0,35

F_13 0,60 1,92 0,57 1,92 0,71 1,15 0,43 4,64 1,02 ND 1,33 5,39 1,42 15,37 3,12 1,16

F_14 0,58 1,86 0,52 2,99 0,68 0,92 0,50 4,16 0,40 0,37 1,60 4,12 1,12 30,01 4,74 0,64



 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

ID PE (36:1p) PC (42:3) PC (40:7) PC (40:6) PC (40:4) PC (38:6) iso1 PC (38:6) iso2 PC (36:5) PC (36:0) iso1 PC (36:0) iso2 PC (44:5o) PC (42:2p) PC (42:1p) PC (40:4p) PC (40:2p) PC (40:1p) PC (38:5p)

I_01 1,26 ND 5,81 116,85 5,42 5,12 27,09 1,48 31,35 14,08 0,63 1,40 0,25 0,29 1,02 0,67 0,50

I_02 1,76 0,28 7,57 98,29 11,00 ND 28,96 1,32 13,87 14,55 2,34 3,81 1,18 0,65 2,26 1,11 0,83

I_03 1,74 0,61 5,73 71,29 15,14 5,75 28,36 1,33 12,07 11,47 2,64 7,84 1,86 0,84 5,47 2,08 1,46

I_04 2,59 0,48 9,35 81,87 10,74 5,10 45,88 1,84 19,51 34,23 1,53 4,36 1,43 0,60 3,12 1,14 1,10

I_05 1,35 0,26 5,46 ND 7,80 3,17 25,86 1,32 37,35 14,55 1,20 3,60 1,37 ND 2,77 1,21 ND

I_06 5,83 0,48 9,76 104,24 9,83 6,62 30,12 1,51 33,10 34,18 1,98 3,69 1,46 0,51 2,60 1,24 1,21

I_08 1,98 0,27 6,29 83,01 5,33 8,86 27,31 1,41 27,09 18,20 1,33 2,17 0,79 0,29 1,45 0,89 1,11

I_09 2,40 0,46 8,82 149,45 8,01 6,34 37,51 2,23 30,13 35,65 1,55 3,24 0,84 0,32 2,17 0,97 1,40

I_10 1,79 0,25 6,55 84,12 8,21 7,03 34,37 1,41 21,64 21,45 0,88 1,71 0,51 0,41 1,43 0,67 0,70

I_11 2,25 0,26 8,43 95,52 11,78 4,09 30,62 1,36 16,35 17,03 3,36 3,41 1,30 0,58 2,45 1,01 1,28

I_12 1,50 0,33 8,03 88,01 10,64 5,80 28,82 1,47 33,34 19,37 1,51 2,97 0,95 0,53 2,29 1,13 0,80

I_13 3,08 0,31 6,88 74,80 11,71 2,98 24,60 0,97 6,75 7,19 2,53 5,82 2,74 0,65 3,99 1,73 0,96

I_14 2,23 0,27 9,96 73,63 6,98 6,12 41,79 1,39 18,20 20,51 0,77 1,89 0,50 0,37 1,30 0,65 1,08

F_01 1,98 0,25 5,31 83,75 5,97 4,35 30,85 1,50 26,17 13,48 0,61 1,99 0,36 0,28 1,38 0,85 0,96

F_02 1,94 0,37 5,64 99,32 11,13 4,20 30,83 1,05 10,03 9,93 2,20 3,82 1,00 0,60 2,51 1,14 0,60

F_03 2,17 0,46 5,51 79,82 14,27 4,11 29,98 0,88 13,02 13,72 1,85 5,08 1,11 0,72 3,60 1,56 1,02

F_04 1,57 0,45 ND ND 10,88 3,00 27,55 1,12 14,03 23,85 1,62 4,34 1,42 0,55 3,34 1,32 0,97

F_05 0,94 ND 2,75 53,99 4,73 2,34 11,57 0,90 16,80 6,23 0,65 1,75 0,82 ND 2,50 0,65 0,45

F_06 3,49 0,42 9,10 94,26 8,50 6,29 37,52 1,49 19,31 23,95 1,76 3,53 1,23 0,38 2,29 1,29 1,03

F_08 1,29 0,24 ND ND 5,79 3,74 27,21 0,61 7,82 9,13 1,38 2,38 0,68 0,31 1,52 1,04 0,67

F_09 1,98 0,32 5,57 139,76 7,21 6,01 24,73 1,40 26,03 20,74 1,41 1,67 0,82 0,26 1,87 0,56 0,72

F_10 0,56 0,10 3,92 60,72 6,89 4,64 19,65 0,89 10,72 8,60 0,60 ND 0,25 0,33 0,90 0,29 0,43

F_11 1,29 0,17 4,89 81,47 8,39 4,47 20,84 0,94 10,95 10,52 1,85 1,70 0,72 0,33 2,03 0,67 0,53

F_12 1,56 0,14 6,09 66,98 6,86 5,86 23,33 1,29 16,67 21,81 0,79 1,27 0,45 0,38 1,63 0,46 0,96

F_13 1,13 0,16 6,46 43,30 4,88 2,64 18,07 0,65 ND 10,55 0,60 1,84 1,24 ND 2,33 0,76 0,45

F_14 1,51 0,29 6,43 63,95 6,49 6,82 28,93 1,54 11,22 10,55 0,57 0,94 0,30 ND 1,13 0,42 1,18



 

 

 

 

 

  

PC (38:2p) PC (38:1p) PC (36:5p) PC (36:1p) PS (40:6p) PA (42:7) PG (42:4p) Stearic acid Arachidonic acid SM(d18:1/14:0) SM (d18:1/20:0) SM(d18:1/22:0) SM (d18:1/24:1)

2,96 1,31 0,76 1,38 12,27 1,26 3,57 97,68 246,73 12,46 80,95 4,15 269,94

5,65 2,11 0,89 1,20 12,38 1,38 2,41 155,40 311,40 16,24 92,46 5,28 293,58

9,62 5,06 1,37 3,76 3,60 1,93 5,34 122,89 198,52 28,66 96,87 6,16 266,18

6,74 3,10 1,62 3,12 13,48 0,97 2,95 80,91 170,03 21,57 82,71 3,36 329,77

7,78 2,22 0,42 1,77 5,16 1,30 2,18 125,56 242,41 18,86 99,86 5,48 346,44

8,75 2,54 3,09 4,01 13,85 2,91 2,26 NA 277,94 27,84 NA 7,31 352,03

4,92 1,99 1,40 1,38 12,28 2,12 2,08 76,90 211,41 25,56 94,54 4,83 211,82

5,80 2,86 1,88 3,97 11,44 2,41 2,40 109,25 214,28 28,22 144,52 4,55 280,37

3,99 2,10 0,66 1,37 9,00 1,79 1,86 100,28 261,65 23,80 82,87 3,63 177,75

8,09 2,63 1,06 1,93 13,90 1,58 2,68 128,25 277,65 16,67 NA 6,17 290,43

7,08 2,32 1,28 2,23 8,29 1,68 3,35 88,42 291,05 30,22 101,80 8,98 249,69

12,28 3,55 0,79 2,09 17,37 1,73 1,76 104,42 222,15 25,66 82,53 7,23 291,36

4,80 1,70 1,33 1,52 13,38 1,53 2,12 176,10 295,32 17,35 79,17 4,98 190,00

3,82 1,78 1,01 1,83 11,31 1,03 1,78 90,97 222,62 14,16 76,14 3,67 247,49

4,94 2,29 0,59 1,31 7,76 1,70 2,15 120,30 237,57 15,05 96,20 5,25 366,49

9,46 3,72 1,08 3,25 13,06 1,64 3,97 NA 236,82 23,36 87,20 5,42 281,82

6,72 2,82 ND 2,86 11,64 ND 2,75 83,20 296,15 22,22 81,23 4,29 327,11

4,87 2,14 0,33 1,14 2,46 0,93 1,35 119,21 374,90 14,35 69,03 4,45 267,55

6,99 3,01 1,25 2,91 10,89 1,87 3,04 122,26 217,75 24,36 NA 5,54 263,92

4,66 2,04 0,28 1,31 8,63 0,56 1,74 90,49 193,17 19,97 72,60 3,46 189,46

4,38 2,09 1,39 3,15 9,38 2,38 1,24 107,64 491,38 27,41 NA 5,02 280,04

2,43 1,11 0,35 0,68 3,21 1,21 0,67 90,95 650,06 12,34 47,08 2,52 155,02

4,64 2,03 0,49 1,58 6,62 1,42 1,53 94,79 425,78 16,24 89,25 5,95 243,22

4,37 1,73 1,09 1,68 5,39 1,28 2,08 74,03 408,16 27,09 99,72 7,56 222,29

5,74 2,42 0,34 0,89 2,87 1,39 1,44 100,89 337,23 15,86 57,01 3,07 120,52

3,36 1,30 2,14 1,28 8,44 1,45 1,67 111,47 519,59 14,96 78,35 6,04 170,12



 

 

 

  

 

ID SM(d18:1/26:1)Cer(d18:1/22:0)Cer(d18:1/23:0)DG (34:0) DG (36:0) TG (48:0) TG (50:0) TG (54:7) TG (54:8) TG (56:6) TG (56:9) TG (58:8) TG (58:9) TG (60:9) TG (60:11)

I_01 0,27 0,97 0,72 4,62 4,14 4,33 4,42 28,99 4,93 0,56 7,01 7,45 14,75 0,82 3,37

I_02 0,31 0,93 0,76 6,92 5,68 7,13 6,34 20,37 3,00 0,29 5,27 4,39 10,59 0,79 2,01

I_03 0,39 1,07 0,70 6,15 4,64 4,69 3,38 14,28 1,72 ND 4,17 3,77 8,29 0,46 1,20

I_04 0,52 1,02 0,78 6,45 5,04 8,60 4,89 30,20 4,54 0,64 10,32 5,15 23,51 1,00 2,48

I_05 0,39 1,32 0,85 5,05 4,70 3,95 4,58 14,36 4,09 0,29 1,87 8,06 14,65 0,79 2,39

I_06 0,47 0,91 0,69 6,23 5,16 9,27 6,15 10,61 2,14 ND ND 8,07 20,57 1,77 3,73

I_08 ND 1,06 0,83 3,92 3,10 3,27 2,79 22,08 4,75 1,14 6,08 3,40 8,33 0,50 1,44

I_09 0,47 0,95 0,72 4,92 4,80 6,06 3,30 36,16 8,00 0,50 14,18 7,77 38,82 2,51 8,55

I_10 0,19 1,47 0,87 4,30 2,55 3,45 3,44 26,38 3,51 0,87 4,52 3,33 7,80 0,35 1,20

I_11 0,30 1,02 0,74 4,62 3,55 5,89 5,53 25,41 3,79 0,24 7,67 5,52 14,24 0,95 3,12

I_12 0,42 1,09 0,81 4,99 3,51 5,44 4,57 10,71 1,87 0,07 1,52 6,99 12,10 0,66 2,59

I_13 ND 0,98 0,91 6,01 4,07 5,75 4,33 6,60 0,65 ND 1,35 2,99 6,70 0,29 0,86

I_14 0,23 1,15 0,97 5,51 4,18 6,19 5,80 26,65 4,90 0,37 9,29 4,40 10,00 0,71 1,90

F_01 ND 0,88 0,59 5,19 4,59 5,61 4,50 21,19 4,36 0,47 5,88 5,29 16,89 0,77 2,96

F_02 0,42 0,71 0,61 5,93 6,00 3,74 3,76 22,76 3,51 ND 7,34 4,02 10,67 0,71 1,92

F_03 0,47 0,77 0,57 6,22 4,80 5,97 4,91 10,39 0,83 0,03 3,89 3,02 6,88 0,36 0,81

F_04 0,61 1,02 0,85 2,93 1,43 9,48 7,10 29,07 3,94 ND 7,44 7,84 20,32 0,98 4,22

F_05 0,38 0,32 ND 3,72 0,89 5,78 5,98 7,78 1,10 ND 0,39 3,00 5,00 ND 0,53

F_06 0,40 0,77 0,65 6,85 5,40 13,48 7,23 18,71 3,35 0,49 6,73 5,26 21,39 1,45 3,40

F_08 0,34 0,90 0,67 5,44 3,01 8,32 7,92 19,81 3,50 0,77 6,20 3,40 8,24 0,37 1,23

F_09 0,58 0,30 0,05 4,20 1,24 6,99 4,69 9,46 1,62 0,24 3,84 6,22 13,17 0,76 2,88

F_10 0,26 0,30 ND 3,13 1,13 4,21 4,91 17,77 2,18 0,88 4,29 3,38 6,65 0,42 0,84

F_11 0,57 0,29 0,05 3,07 0,89 6,20 8,64 12,09 1,18 0,23 1,96 1,66 4,68 0,18 0,53

F_12 0,59 0,75 0,26 4,88 1,81 11,01 12,69 5,48 0,76 ND 0,31 2,66 2,83 ND 0,45

F_13 ND 0,56 ND 3,78 1,35 5,65 4,53 6,16 0,41 0,36 0,78 0,82 1,45 ND ND

F_14 0,48 0,37 ND 4,34 1,30 4,23 8,88 16,77 2,32 0,32 3,50 3,68 7,91 0,32 0,93


