
 
 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública 

 

 

 

O perfil metabolômico de aminoácidos como 

biomarcador de consumo alimentar, estado 

nutricional e alterações metabólicas 

 

Alexsandro Macedo Silva 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Nutrição em Saúde 
Pública para a obtenção do título de 
doutorado em Ciências. 

Área de Concentração:  
Nutrição em Saúde Pública 
 
Orientadora:  
Profª. Dra. Dirce Maria Lobo Marchioni 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 
 

O perfil metabolômico de aminoácidos como 

biomarcador de consumo alimentar, estado 

nutricional e alterações metabólicas 

 

Alexsandro Macedo Silva 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Nutrição em Saúde 
Pública da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo para a 
obtenção do título de doutorado em 
Ciências. 

Área de Concentração:  
Nutrição em Saúde Pública 
 
Orientadora:  
Profª. Dra. Dirce Maria Lobo Marchioni 

 

 

 

Versão Corrigida 

SÃO PAULO 

2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, 

por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo 
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RESUMO 

Introdução – A metabolômica permite determinar padrões de variação dos 
metabólitos entre indivíduos doentes e não doentes, com ou sem ingestão de um 
determinado alimento ou dieta. Compreender a relação entre metabólitos e doenças 
metabólicas pode ajudar a combater obesidade e doenças crônicas. Objetivo - Investigar a 
associação entre o perfil metabolômico de aminoácidos,  a ingestão dietética e o estado 
nutricional em adultos participantes do Inquérito de Saúde no município de São Paulo, Brasil. 
Métodos - Foram avaliados dados de 168 indivíduos. A análise metabolômica para 
identificação de 21 aminoácidos foi realizada nas amostras de plasma, utilizando kit 
AbsoluteIDQTMp180 da Biocrates Life Science AG (Innsbruck, Austria). O consumo alimentar 
foi estimado por meio da aplicação do questionário de frequência alimentar. Os grupos de 
aminoácidos e de alimentos foram submetidos à análise fatorial por componente principal. A 
variável Metabolicamente Saudável foi construída considerando-se as Diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia para o diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica. 
A regressão linear múltipla foi aplicada para avaliar as associações, tendo como variáveis de 
ajustes: etnia, idade, renda familiar, sexo, dieta, atividade física. A comparação entre grupos 
foi feita por MANOVA e a confirmação da diferença significativa pelo teste de Bonferroni. 
Resultados – A porcentagem de indivíduos com obesidade foi de 24%, sendo que a média 
de IMC correspondeu a 26 kg/m2. A população estudada apresentou média de idade de 50 
anos, sendo a maioria de etnia branca (56%) e do sexo masculino (52%), com pouca 
adesão à atividade física (21%). Os parâmetros bioquímicos estavam, em média, abaixo das 
concentrações estabelecidas como normais, exceto a insulina, cuja média foi de 20,8 
μUI/mL. Todavia, ao estratificar pelo estado nutricional e metabolicamente saudável, os 
parâmetros bioquímicos se mostraram diferentes, tais como a glicemia, triglicerídeos e 
colesterol total. A ingestão dietética foi igual entre os grupos estudados. O perfil de 
aminoácido revelou potencial de diferenciar os estados nutricional e metabólico, destacando 
os aminoácidos de cadeia ramificada (Leu, Ile, Val). Foram identificados dois padrões de 
aminoácidos relacionados a beta oxidação e aos aminoácidos glicogênicos. O primeiro teve 
relação positiva para os indivíduos com obesidade e metabolicamente não saudável. O 
segundo, apresentou relação inversa para ambos os estados. O consumo de manganês 
pela população foi de 2,5 mg/dia, sendo infusão de mate a principal fonte (28mg Mn/porção). 
Os indivíduos obesos ingeriram menor quantidade de manganês, que apresentou relação 
inversa ao estado nutricional e ao padrão de aminoácidos relacionado ao metabolismo não 
saudável. Identificaram-se três padrões alimentares: perfil saudável, tradicional e moderno. 
A associação com o estado nutricional e metabolicamente saudável foi positiva para o 
padrão saudável. Conclusão – Os aminoácidos de cadeia ramificada se revelaram 
biomarcadores para identificar o estado nutricional e metabólico de indivíduos adultos. Os 
indivíduos que tiveram baixo consumo de manganês apresentaram maior adesão ao perfil 
metabolômico de aminoácidos relacionados com beta oxidação.  

Descritores: Metaboloma; Manganês; Obesidade; Aminoácidos; Metabolismo. 
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ABSTRACT 

Introduction - The metabolomics allows to determine patterns of variation of the 
metabolites between people with or without illness, considering or not the food consumption. 
Understanding the relationship between metabolites and metabolic disorders, it is possible to 
deal with obesity and chronic diseases. Objective - To investigate the association between 
the metabolic profile of amino acids and dietary intake and nutritional status in adults from 
the household survey conducted in the city of São Paulo, Brazil. Method - The 21 amino 
acids were identified by metabolomic analysis, using Absolute IDQTMp 180 kit from 
Biocrates Life Science AG (Innsbruck, Austria). Food intake was estimated using the food 
frequency questionnaire. The amino acid and food groups were submitted to factorial 
analysis by main component. The Metabolically Healthy variable was constructed 
considering the Guidelines of the Brazilian Society of Cardiology for the diagnosis and 
treatment of the metabolic syndrome. Multiple linear regression was applied to evaluate the 
associations, adjusted by the variables: ethnicity, age, family income, sex, diet, physical 
activity. The comparison between groups was made by MANOVA, and the confirmation of 
the significant difference, by the Bonferroni test. Results - The percentage of people with 
obesity was 24%, although the mean BMI corresponded to 26 kg/m2. The population studied 
presented a mean age of 50 years, most of them white (56%) and male (52%), with little 
adherence to physical activity (21%). The biochemical parameters were, on average, below 
the established normal concentrations, except for insulin (20,8 μUI/mL). However, when 
stratified by nutritional status and metabolically healthy, the biochemical parameters were 
statistically different. The dietary intake was the same among the groups studied. The amino 
acid profile revealed potential to differentiate the nutritional and metabolic states, highlighting 
the branched chain amino acids. Two amino acid patterns related to beta-oxidation and 
glycogenic amino acids had been identified. The former had a positive relationship for obese 
and metabolically unhealthy people. The second presented an inverse relation for both states. 
The manganese consumption by the population was 2.5 mg / day, and the mate infusion was 
the main source (28mg Mn/serving). Obese subjects consumed less manganese, which had 
an inverse relationship to nutritional status and to the amino acid pattern related to unhealthy 
metabolism. Three dietary patterns were identified: healthy, traditional and modern profiles. 
The association with nutritional and metabolically healthy status was positive for the healthy 
pattern. Conclusion – The branched-chain amino acids had been revealed to be biomarkers 
to identify the nutritional and metabolic status of adult individuals. The individuals that had 
low manganese consumption showed greater adhesion to the metabolic profile of amino 
acids related to beta-oxidation, and could be used as biomarker for the ingestion of this 
micronutrient. 
 

Descriptors: Metabolome; Manganese; Obesity; Amino acids; Metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O aumento global das taxas de obesidade tem sido expressiva nas últimas 

três décadas, tornando-se um dos principais problemas de saúde pública em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Estima-se que cerca de 30% da população 

mundial estão obesas ou com sobrepeso, sendo que entre os adultos a taxa é de 37 

e 23% para o grupo das crianças e adolescentes (HEISEL, 2018). As doenças 

relacionadas ao aumento de IMC (Índice de Massa Corporal) vem cresceram desde 

1990 e já foram registradas 4 milhões de mortes (AFSHIN et al., 2017). 

Mundialmente registra-se que 44% de diabetes, 23% de isquemia cardíaca, e 7 a 

14% de certos tipos de câncer estão relacionados à obesidade (WHO, 2014a).  

Pode-se considerar que o desenvolvimento econômico e social influenciam as 

escolhas alimentares da população (BATISTA-FILHO e RISSINI, 2003), bem como 

as políticas nas áreas de agricultura, transporte e urbanismo, ambiente, educação e 

produção industrial de alimentos (WHO, 2014a). As políticas, ao regularem e 

proporem diretrizes para a saúde pública, podem contribuir para a prevenção da 

obesidade (SWINBURN, 2008; CHAN, WOO, 2010; FOX, HOROWITZ, 2013).  

 Portanto, o estabelecimento de políticas e ações que possam controlar ou 

prevenir o seu avanço de uma doença requer que se conheça os seus diversos 

aspectos fisiopatógicos e metabólicos. Neste sentido, a metabolômica é uma área 

que vem se desenvolvendo e gerando novos conhecimentos na tentativa de se 

compreender melhor a relação entre a dieta e as doenças crônicas não 

transmissíveis. Esse conhecimento pode melhorar a prática clínica, os métodos de 

diagnóstico de doença de forma precoce e prevenir efeitos adversos da alimentação 

inadequada (RAUSCHERT et al., 2014). 
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O metaboloma é o conjunto de substâncias endógenas ou exógenas de baixo 

peso molecular, que participam dos mecanismos metabólicos presentes em um 

sistema biológico como células, tecido, órgão ou organismo (ASTARITA e 

LANGRIDGE, 2013; DEIDDA et al., 2015). Esses compostos são denominados de 

metabólitos e compreendem os aminoácidos, lipídios, vitaminas, pequenos 

peptídeos e carboidratos, por exemplo. Estes metabólitos, sendo classificados como 

endógenos, representam o resultado real da expressão gênica de um processo 

metabólico (ROWLAND et al., 2018). Portanto, as mudanças nas suas 

concentrações descreveriam, de forma mais eficiente, o estado bioquímico de um 

sistema biológico (METALLO e HEIDEN, 2013). O metaboloma reflete com mais 

exatidão o fenótipo, em relação ao metabolismo, durante o período em que se 

realiza o estudo metabolômico, frente às alterações ambientais e genéticas (ZHANG 

et al., 2013; ARNOLD et al., 2015; ZAMBONI et al., 2015). A metabolômica, ou 

análise metabolômica, que se dedica ao estudo dos metabólitos, se configura como 

estratégia para investigação dos sistemas de relevância médica ou nutricional 

(PAVLIDIS et al., 2015). 

 O estudo do perfil metabólico ou do metaboloma permite determinar 

padrões de variação entre indivíduos doentes e não doentes, com ou sem ingestão 

de um determinado alimento ou dieta (GIBBSONS e BRENNAN, 2017; O’GORMAN 

e BRENNAN, 2017). A metabolômica torna-se uma ferramenta poderosa para 

monitorar intervenções dietéticas em populações saudáveis e não saudáveis 

(NICHOLSON et al., 2012; ASTARITA e LANGRIDE, 2013).  

Dos metabólitos identificados pela análise metabolômica, os aminoácidos têm 

se mostrado relevantes para o estudo e avaliação de problemas de saúde 

relacionados à alimentação. Considerando o fato de que os aminoácidos participam 
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de forma direta ou indireta, como substrato de enzimas, em diversas vias 

metabólicas, a alteração da sua concentração plasmática pode descortinar 

mudanças metabólicas que gerariam doenças crônicas, relacionadas ao hábito 

alimentar e ao estado nutricional. Neste sentido, o presente trabalho explora o 

metaboloma relacionado aos aminoácidos como meio de revelar um biomarcador 

capaz de identificar uma alteração metabólica ou o estado nutricional ou, bem como, 

o consumo alimentar de indivíduos ou de uma população.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 METABOLOMA E CIÊNCIAS NUTRICIONAIS  

O termo metabolômica refere-se ao estudo do conjunto de metabólitos 

gerados por um organismo, denominado de metaboloma e, ainda, pode ser definida 

como o estudo sistemático de produtos endógenos de baixo peso molecular 

(metabólitos) ou do conjunto destes produtos (metaboloma), em amostras biológicas 

(ZHANG et al., 2012). Portanto, a metabolômica consiste em ferramenta de análise 

ampla que estuda os metabólitos oriundos de organismos vivos (GIBBONS et al., 

2015). 

O metaboloma pode ser influenciado por diferentes fatores, tais como: idade, 

doença, medicamentos, ambiente, fatores genéticos, sexo, alteração hormonal, 

exercício físico, estilo de vida e alimentação. Deste modo, a metabolômica tornou-se 

uma forma relevante para elucidar os processos bioquímicos envolvidos no 

metabolismo de nutrientes (GUASCH-FERRÉ et al., 2018).  

A análise metabolômica avalia e quantifica os metabólitos presentes em 

diferentes amostras biológicas, como sangue total, soro, plasma, urina, saliva, 

tecidos, extratos e culturas celulares. O desenvolvimento de equipamentos e 

técnicas mais sensíveis e exatas, por sua vez, contribuíram para o aumento do 

número de metabólitos que podem ser identificados e quantificados em uma única 

análise, permitindo dessa forma o monitoramento de centenas de compostos ao 

mesmo tempo (CLAUS e SWANN, 2013). 

Os materiais biológicos, tais como soro, plasma e urina, são os fluidos 

biológicos mais utilizados em estudos de metabolômica nutricional. Uma das 

principais diferenças entre o plasma e a urina é que a última contém maior 
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concentração de compostos que não são nem metabolitos e nem nutrientes (que 

representam informações ou ruídos que não contribuem para a análise). No entanto, 

a maioria dos metabolitos da urina são excretados mais rapidamente do que os do 

plasma e podem servir como marcadores agudos de alimentos consumidos com 

frequência. Por exemplo, o consumo de frutas cítricas pode ser identificado pela 

determinação da substância betaína-prolina na urina, todavia a sua excreção 

ocorrerá em 14h após a ingestão (HEINZMANN et al., 2010). O sangue, por outro 

lado, contém maior concentração de compostos metabolicamente ativos. Outra 

vantagem é que os metabólitos lipossolúveis estão presentes apenas no plasma, e 

não na urina (GUASCH-FERRÉ et al., 2018). 

Na análise metabolômica de abordagem ampla e inespecífica, as amostras 

biológicas são submetidas a varredura, sem que se conheça quais substâncias ou 

metabólito serão encontrados (ASTARITA e LANGRIDGE, 2013). Este tipo de 

análise metabolômica é utilizada quando se deseja identificar a composição 

molecular dos alimentos ou caracterizar fenótipos metabólicos de um indivíduo, bem 

como investigar os resultados das intervenções nutricionais no metabolismo humano. 

Geralmente, é possível identificar novos metabólitos cujas características químicas e 

metabólicas devem ser confirmadas posteriormente. (CHALECKIS et al., 2014). 

A análise metabolômica alvo é uma abordagem quantitativa de metabólitos 

conhecidos, determinados por meio de substâncias de referência, podendo utilizar 

bancos de dados (websites) para a sua identificação. Este tipo de análise é realizado 

a partir de metabólitos específicos, associados a uma determinada via metabólica já 

conhecida. Os exemplos desses metabólitos específicos são aminoácidos, ácidos 

graxos, fosfolipídeos e acilcarnitinas cujas concentrações alteradas podem revelar a 

modificação das vias metabólicas (Quadro 1) onde essas substâncias estão 
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envolvidas. (AGIN et al., 2016). Para tanto, encontra-se a disponibilidade comercial 

de kits para a determinação de metabólitos por meio da metabolômica alvo, 

tornando viável a sua aplicação em estudos populacionais e de intervenção. 

Quadro 1 – Metabólicos usados em pesquisa clínica. 

Biomarcadores Mecanismos Metabólicos 

Envolvidos 

Relevância Clínica 

Acilcarnitinas Ciclo de Krebs 

Beta-oxidação dos Lipídios 

Podem estar associado a cetose, 

estresse oxidativo e apoptose 

Aminoácidos Metabolismo de 

aminoácidos 

Ciclo da Ureia 

Metabolismo de 

Neurotransmissor 

Podem indicar alteração da 

gliconeogênise ou glicólise. 

Sugerem a presença de 

resistência à insulina, diabetes 

tipo 2 e obesidade. 

Aminas Biogênica Proliferação de células Estão relacionadas às desordens 

neurológicas, estabilidade do 

DNA e estresse oxidativo. 

Fosfatidilcolinas, 

Lisofosfatidilcolinas 

Esfingomielinas 

Metabolismo de Lipídios Estão relacionados à 

dislipidemia, alteração da 

atividade da enzima dessaturase 

e danos à membrana celular. 

Fonte: Biocrates, 2018. 

A partir da obtenção de dados de metabolômica, é possível a determinação 

de perfil metabólico, que auxilia para a compreensão sobre o estado de saúde de 

um indivíduo ou dos resultados de uma intervenção nutricional específica. Portanto, 

a metabolômica pode contribuir muito para as pesquisas na área da nutrição, e 

denota uma área de conhecimento denominada metaboloma nutricional (RANGEL-

HUERTA e GIL, 2016). 
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2.2 CLASSIFICAÇÃO DE OBESO METABOLICAMENTE SAUDÁVEL POR 

MEIO DE INDICADORES METABÓLICOS 

Obeso metabolicamente saudável é um termo usado para indicar indivíduos 

com índice de massa corporal (IMC) maior que 30 kg/m2 e que não apresentam 

alterações metabólicas que desencadeiam doenças crônicas (KRAMER et al., 2013). 

Os indicadores fisiológicos e bioquímicos que caracterizam essas alterações são 

aquelas utilizadas para classificar a síndrome metabólica (MARTÍNEZ-LARRAD et 

al., 2014). Embora um indivíduo com obesidade possa ser classificado como 

metabolicamente saudável, essa condição não lhe garante ausência de alterações 

metabólicas futuras e o desenvolvimento de doenças (BATCH et al., 2013). 

O metabolismo é um sistema complexo de reações cujas alterações podem 

provocar doenças. Identificar tais alterações não é uma atividade simples. Todavia, 

indicadores bioquímicos e fisiológicos podem revelar problemas com o metabolismo, 

capazes de provocar doenças (NAVARRO et al., 2015). A alteração de mais de um 

indicador bioquímico pode apontar desequilíbrios de vias metabólicas, que podem 

complicar o estado de saúde do indivíduo (KRAMER et al., 2013; MARTÍNEZ-

LARRAD et al., 2014).  

Os indicadores bioquímicos são uma alternativa para avaliar o estado 

metabólico de um indivíduo, mas não consegue estabelecer o início da alteração. A 

glicemia é um fator associado ao metabolismo da glicose, cuja concentração 

aumentada está relacionada com diabetes. O perfil lipídico, por exemplo, se mostra 

adequado para distinguir o estado alterado do metabolismo lipídico. A lipidemia pode 

variar com a alimentação consumida em 24 horas e não representar uma alteração 

do metabolismo por um período longo. A elevada concentração de lipídios pode 
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incrementar as chances de ocorrer problemas cardiovascular, como aterosclerose 

(GRUNDY, 2004). Porém, esse quadro metabólico não é fácil de identificar pelas 

análises bioquímicas atuais, pois as mudanças metabólicas ocorrem função de 

alterações genômicas, que refletem na concentração de metabólitos (NAVARRO et 

la., 2015). Neste sentido a análise metatolômica é capaz de quantificar e identificar 

os metabólitos alterados, gerando um perfil metabólico que pode ser usado como 

indicador que revela as alterações bioquímica de forma mais precisa e com maior 

sensibilidade (BATCH et al., 2013).  

A quantidade de indicadores para classificar um obeso metabolicamente 

saudável é divergente, podendo variar de 0 a 2 (KRAMER et al., 2013). É algo que 

pode ser questionável, uma vez que para um indivíduo ser metabolicamente 

saudável não deveria ter nenhuma alteração metabólica ou ter hábitos saudáveis, 

como por exemplo, não ser fumante. Possuir um indicador já demonstraria mudança 

em alguma via metabólica capaz de desenvolver uma doença crônica (VELHO et al., 

2010). Por outro lado, o número de obesos metabolicamente saudáveis é baixo, 

correspondendo a uma frequência menor que 30% no grupo de indivíduos com 

obesidade (VELHO et al, 2010; BLÜHER e SCHWARZ, 2014; MARTÍNEZ-LARRAD 

et al., 2014). Além disso, a maioria dos indivíduos apresentam no mínimo um fator 

alterado, refletindo a baixa frequência de indivíduos sem nenhum tipo de alteração. 

Poucos estudos utilizaram um ou nenhum fator para classificar os indivíduos como 

metabolicamente saudáveis (ROBERSON et al., 2014). 

O desenvolvimento da metabolômica foi capaz de apresentar novos 

marcadores ou indicadores para as alterações metabólicas. O principal metabolito 

que está associado a obesidade e às mudanças metabólicas é o grupo dos 

aminoácidos, especialmente os aminoácidos de cadeia ramificada (BATCH et al., 
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2013). O ganho de peso corporal mostrou associação com esse grupo de 

aminoácidos, bem como a resistência à insulina. Os aminoácidos de cadeia 

ramificada são capazes de modular a síntese de insulina e sua atividade fisiológica. 

Consequentemente, estariam relacionadas com o surgimento da diabetes melitus e 

com doenças relacionadas com o metabolismo (NEWGARD et al., 2009).  

Os aminoácidos de cadeia ramificada demonstraram forte associação com o 

o ciclo do ácido cítrico e a beta oxidação, demonstrando ser um indicador para 

classificar obesos metabolicamente saudáveis. Independente da fonte de 

classificação dos indicadores utilizados para classificar esses indivíduos, os 

aminoácidos de cadeia ramificada foram os mais assertivos e frequentes como 

marcadores capazes de diferenciar um indivíduo com alteração metabólica (BATCH 

et al., 2013). De certa forma, com a aplicação da metabolômica seria possível 

identificar a mudança metabólica em qualquer indivíduo, sendo obeso ou não. 

Portanto, o termo adequado seria individuo metabolicamente saudável e não, obeso 

metabolicamente saudável. Afinal, este último não será metabolicamente saudável, 

porque as manifestações metabólicas poderão acontecer em 10 anos, como indicam 

os estudos de coorte (KRAMER et al., 2013). Ainda, vale ressaltar, que as 

alterações metabólicas ocorrem independente do IMC, podendo ocorrer 

comorbidades. e doenças crônicas (KRAMER et al., 2013; MARTÍNEZ et al, 2014). 

Com os metabolitos seria possível identificar previamente uma alteração metabólica 

e propor medidas de prevenção para o evitar o desenvolvimento de doenças 

crônicas ou comorbidades. 
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2.3 A OBESIDADE E O PERFIL METABOLÔMICO DE AMINOÁCIDOS 

A obesidade tornou-se um problema epidêmico, atingindo quase todos os 

países do mundo. Segundo a OMS (WHO, 2014b), cerca de 2,8 milhões de pessoas 

morrem a cada ano em função do sobrepeso corporal ou de obesidade. Em 2008, o 

número de pessoas com sobrepeso no mundo era de 1,4 bilhões, sendo a metade 

de obesos. Já em crianças, esse número era de 40 milhões no mesmo ano (WHO, 

2014b), as quais poderão se tornar adultos obesos, com risco de desenvolver 

diabetes e doenças cardiovasculares. Neste sentido, a sociedade e as instituições 

governamentais e não governamentais têm papel fundamental no seu combate e 

prevenção. 

O índice de massa corporal, obtido pela relação entre o peso corporal (kg) e o 

quadrado da altura (m2), é o indicador antropométrico mais utilizado para classificar 

a obesidade (IMC ≥ 30kg/m2) (WHO, 2014). Todavia, outros indicadores 

antropométricos têm sido apresentados para indicar os distúrbios metabólicos 

(RIBEIRO-SILVA et al., 2014). Estudos apontam que os indicadores de obesidade 

central, como a circunferência da cintura, razão cintura/estatura e razão 

cintura/quadril, são melhores para predizer os problemas metabólicos do que o IMC 

(ASHWELL et al., 2012). Os indicadores antropométricos, especialmente o IMC, 

podem sofrer variação em função da etnia, sexo e idade (CORELLA e ORDOVÁS, 

2015). GOH e colaboradores (2004) demonstraram que o emprego do IMC na 

população asiática apresentou alto índice de falso positivo ou falso negativo para 

obesidade, usando o exame de densitometria óssea por absorção de raios-X de 

dupla energia (DXA), como referência. Os autores sugeriram que o mais adequado 

seria ajustar a classificação do IMC para cada população ou ter um outro método 

para melhor classificar o indivíduo obeso.  
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Os mecanismos que levam o surgimento de doenças crônicas por conta da  

obesidade não estão totalmente elucidados. Os estudos relacionados ao 

metaboloma podem ser um caminho para compreender a obesidade e propor 

medidas mais eficazes para combatê-la. Os aminoácidos, por exemplos, estão 

envolvidos em ciclos metabólicos e podem indicar o desenvolvimento de doenças, 

caso a sua concentração plasmáticas esteja alterada. (ZHANG et al., 2013; 

BADOUD et al., 2014;  BOULET et al., 2015; CHEN et al., 2016).  

Os aminoácidos de cadeia ramificada (isoleucina, leucina, valina) parecem 

ser os metabólitos mais frequentes nos distúrbios metabólicos. De acordo com o 

estudo de BATCH e colaboradores (2013), os aminoácidos de cadeia ramificada  

foram capazes de indicar os indivíduos com problemas cardiovasculares, 

independente do IMC. Foram estudados 1872 indivíduos, sendo 410 eutróficos (IMC 

< 25), 610 com sobrepeso (IMC entre 25 e 30) e 852 obesos (IMC  30). Os 

indivíduos foram distribuídos em dois grupos de acordo com os indicadores 

bioquímicos: com riscos e sem riscos cardiovasculares. Foram avaliados 55 

metabólitos, sendo que os aminoácidos de cadeia ramificada e as acilcarnitinas 

foram capazes de distinguir os indivíduos com riscos daqueles sem riscos 

cardiovasculares, independentemente do IMC. Ao realizar a análise de forma 

estratificada (eutrófico, sobrepeso, obeso), os aminoácidos de cadeia ramificada  e 

as acilcarnitinas de cadeia curta mantiveram a significância estatística para 

diferenciar os indivíduos obesos saudáveis e não saudáveis. A alteração da 

concentração desses metabólitos pode indicar alteração metabólica capaz de 

provocar doenças relacionadas ao metabolismo, como obesidade, resistência a 

insulina, diabetes tipo 2 e, consequentemente, síndrome metabólica. 
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MORRIS e colaboradores (2012) realizaram revisão da literatura para 

identificar relação entre os aminoácidos, especialmente os aminoácidos de cadeia 

ramificada, a obesidade e a resistência a insulina. A conclusão foi que há forte 

relação entre os aminoácidos de cadeia ramificada, resistência à insulina e diabetes, 

em indivíduos obesos. Entretanto, o mecanismo que leva ao aumento de 

aminoácidos de cadeia ramificada  circulante ainda não foi descrito. Os autores 

acreditam que mais pesquisas devam ser realizadas para compreender o papel dos 

aminoácidos de cadeia ramificada na resistência à insulina, e com isso poderão ser 

usados como marcadores bioquímicos para avaliar o risco do indivíduo desenvolver 

diabetes.  

RAUSCHERT e colaboradores (2014) verificaram a associação entre o perfil 

de aminoácidos, lipídios e carnitinas e obesidade. Identificaram-se 4 grupos de 

metabólitos que poderiam ser usados como biomarcadores para obesidade, foram 

eles: acilcarnitinas, aminoácidos de cadeia ramificada, outros aminoácidos e lipídios. 

Foi possível apontar os metabólitos mais frequentes nos estudos sobre obesidade: 

aminoácidos de cadeia ramificada (isoleucina, leucina, valina), outros aminoácidos 

(glicina, fenilalanina, tirosina), carnitinas (de cadeias curtas e longas), 

lisofosfatidilcolina e os ácidos graxos de cadeias longas saturadas e insaturadas. 

Esses biomarcadores também foram capazes de indicar resistência a insulina e 

diabetes tipo 2. Foi possível concluir que os aminoácidos de cadeia ramificada e as 

carnitinas de cadeia pequena (3 a 5 carbonos) parecem aumentados nos indivíduos 

obesos, bem como, os metabólitos lipídicos de cadeia longa saturados e 

monoinsaturados. 
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2.4 O METABOLOMA COMO BIOMARCADOR PARA ESTUDAR O 

CONSUMO ALIMENTAR  

A análise metabolômica é relevante para as investigações em nutrição, 

porque permite avaliar ou monitorar o consumo alimentar de indivíduos e 

populações, considerando os componentes alimentares, a qualidade alimentar e as 

intervenções nutricionais. A metaboloma vem estreitar a relação entre os 

mecanismos metabólicos e as ciências nutricionais (KOLETZKO et al., 2009). 

Portanto, possibilita uma compreensão das implicações e alterações no metabolismo, 

provocadas por padrões alimentares, alimentos, nutrientes e compostos bioativos de 

alimentos em diferentes condições fisiológicas ou diferentes genótipos (GIBBONS et 

al., 2015).  

Quando se avalia o perfil metabolômico de indivíduos saudáveis e sua dieta, 

pode-se realizar a comparação com o perfil metabólico de indivíduos não saudáveis 

e, consequentemente, verificar a influência de intervenções nutricionais. Isto permite 

estabelecer padrões de alimentação que possam promover a saúde de indivíduos ou 

de determinadas populações (KOHLMEIER et al., 2016). 

Os seres humanos consomem os metabólitos dos próprios alimentos, por 

exemplo, o metaboloma do tomate ou da carne bovina. Portanto, o metaboloma 

humano contém frações desses metabolomas, parcialmente transformados após a 

ingestão, e que fazem parte do metaboloma alimentar. O metaboloma alimentar é 

definido como a soma de todos os metabólitos diretamente derivados da digestão de 

alimentos, da sua absorção no intestino e da biotransformação ocasionada por 

reações nos órgãos e tecidos, bem como pela microbiota (CLAUS, SWANN, 2013; 

SCALBERT et al., 2014). Assim sendo, o perfil metabólico humano é influenciado 
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tanto pelo metaboloma alimentar quanto endógeno. O metaboloma endógeno inclui 

todos os metabólitos próprios do hospedeiro cujas variações são decorrentes dos 

efeitos metabólicos da dieta ou do ambiente, os quais podem influenciar a saúde 

humana (SCALBERT et al., 2014). O perfil metabolômico pode apontar a 

variabilidade intrínseca ao metabolismo por identificar e quantificar os metabólitos ou 

componentes específicos de alimentos, refletindo verdadeiramente a ingestão e o 

possível mecanismo pelo qual a alimentação influencia o estado de saúde ou de 

doença (GUERTIN et al., 2014). 

Os estudos populacionais longitudinais, são adequados para estudar o efeito 

da dieta nos perfis de metabólitos (GUASCH-FERRÉ et al., 2018). Um exemplo foi o 

estudo de PEREZ-CORNAGO e colaboradores (2014), que avaliaram as mudanças 

metabólicas de indivíduos adultos obesos, em função do consumo de dieta restrita 

em calorias, por um período de 8 semanas. Os resultados demonstraram que os 

sujeitos da pesquisa apresentaram diminuição do peso corporal e melhora nos 

indicadores de glicemia e lipidemia. A análise metabolômica demonstrou que a 

quantidade de ácidos graxos de cadeia saturada diminuiu significativamente com a 

intervenção dietética. O mesmo foi observado com a quantidade de aminoácidos de 

cadeia ramificada  circulante. Portanto, os autores comprovaram que a perda de 

peso corporal, em função do consumo da dieta hipocalórica, mudou o perfil 

metabólico dos indivíduos adultos obesos.  

 Os estudos populacionais transversais são capazes de identificar metabólitos 

específicos de alimentos ou grupos de alimentos, diferenciando os consumidores 

dos não consumidores (GUASCH-FERRÉ et al., 2018). Esse tipo de estudo é mais 

frequente na literatura, como o de BOUCHARD-MERCIER e colaboradores (2013), 

que verificaram a relação entre o padrão dietético e o perfil metabólico composto por 
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aminoácidos e acilcarnitinas. Participaram da pesquisa 210 indivíduos adultos, de 

ambos os sexos, e foram identificados dois padrões alimentares: alto consumo de 

vegetais de frutas, produtos a base de grãos integrais, baixo consumo de gorduras 

hidrogenadas e produtos refinados; e alto consumo de produtos a base grãos 

refinados, doces, sobremesas e produtos cárneos. De acordo com os resultados, o 

segundo grupo de alimentos teve relação positiva e significativa com os metabólitos 

de aminoácidos acilcarnitinas de cadeias curtas, independentemente da idade, sexo 

e IMC. Neste sentido, o metabólito isolado ou perfil metabolômico pode ser usado 

como marcador de consumo. 

Os biomarcadores, portanto, são substancias geradas pelo metabolismo 

humano, e identificadas em material biológico, em função da exposição a um 

alimento, por exemplo, ou alteração fisiológica (Quadro 2). Neste sentido, os 

biomarcadores podem ser classificado como de efeito agudo, intermediário ou 

crônico. Escolher e padronizar um biomarcador não é uma tarefa fácil, todavia, com 

o desenvolvimento da metabolômica, abre-se novas possibilidades de selecionar 

substâncias com as características de identificar o consumo alimentar, a doença  ou 

o estado nutricional de um individuo com maior precisão, exatidão, sensibilidade e 

especificidade (CORELLA e ORDOVÁS, 2015). O uso de biomarcadores nos 

estudos nutricionais tem importância quando se deseja avaliar a ingestão de 

alimentos, estado nutricional, exposição a nutrientes,  efeitos de intervenções 

nutricionais nos desfechos fisiopatológicos e prover informações sobre as diferentes 

respostas que ocorrem entre indivíduos ao consumir uma dieta (JENAB et al., 2009). 

O metaboloma, obtido tanto pela análise de metabólitos alvo quanto pela não alvos, 

tem sido apontado como biomarcador para avaliar a exposição a dietas, podendo 

ser usado para validar as medidas empregadas para identificar o consumo de 
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alimentos, como o questionário de frequência alimentar e o recordatório de 24h 

(PUIGGRÒS et al., 2011). Mas, deve-se considerar que alguns biomarcadores 

podem vir diretamente da dieta e não simplesmente como produtos do metabolismo. 

Por exemplo, o grau de hidrólise, a fonte e a qualidade da proteína presente no 

alimento influenciam a concentração de aminoácidos no plasma (ICHIKAWA et al., 

2010).  

Quadro 2 - Uso e Classificação de Biomarcadores  em Estudo Populacional .   

Classificação Definição Biomarcador 
Mecanismo / 

Característica 
Biológica 

Exemplo Referência 

Exposição à 
Dieta 

Avalia a ingestão de 
diferentes de 

alimentos, nutrientes 
ou compostos 

bioativos. 

Quinato 

Produto 
antioxidante de 
ácido 
clorogenico 

Café  

Zheng et 
al., 2014 

Estaquidrina Alcalóide  
Suco de 
Fruta  

2-metil-butiroil-
carnitina 

Catabolismo de 
AA 

Nozes 

Estado 
Nutricional 

Avalia a ingestão de 
nutrientes  ou o seu 

metabolismo, 
podendo indicar a 
sua interaçao com 
outros nutrientes e 

compostos 
bioativos.  

Carnitinas 
Ciclo do Ácido 
Cítrico 

Obesidade  
Rauschert 
et al., 2014 Aminoácidos Beta-oxidação 

AACR  

Lipídios 

Alteração da 
síntese e 
oxidação 
lipídica 

Doença 

Avalia os diferentes 
fenotípicos com o 

perfil de metabólitos 
relacionados com a  

doença 

AACR 
alteração do 
catabolismo de 
AA 

Diabetes 
Tipo 2 

Du et al., 
2013 Acido 

Eicosapentanóico 
Metabolismo de 
ácidos graxos 
essenciais e de 
poliinsaturados 

Síndrome 
Metabólica Ácido 

docosahexanóico 

 

O’GORMAN e colaboradores (2014) investigaram, em um estudo transversal, 

a relação entre os padrões de lipidemia e os dados alimentares para identificar 

biomarcadores. O estudo identificou 6 padrões lipídicos, sendo que o padrão 1 
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estava associado com a ingestão de ácidos graxos saturados, poli-insaturados e 

monoinsaturados. Esse padrão foi capaz de discriminar os indivíduos que 

consumiam baixa e alta quantidade de lipídios. Os metabólitos presentes nesse 

padrão poderiam ser usados como biomarcadores para classificar os indivíduos 

quanto ao consumo de lipídios e poderia avaliar a relação entre a dieta e doenças 

crônicas. O padrão 4, composto basicamente por lisofosfatidilcolina-éter C18:0, foi 

capaz de identificar os indivíduos que ingeriram álcool. Esse metabólito apresentou 

mais sensibilidade e especificidade para identificar o consumo de álcool, em relação 

aos outros marcadores já existentes como atividade da enzima gama-

glutamiltransferase, transferrina e volume corpuscular médio de eritrócitos. Foram 

identificados dois biomarcadores capazes de separar os consumidores de peixes, 

dos não consumidores: lisofosfatidiletanoamina C18:2 e fosfatidiletanoacilamina 

C38:4. O primeiro teve associação positiva e o segundo, negativa, para consumo de 

peixe. 

 Outro estudo transversal examinou a relação entre o consumo de carne 

vermelha e de pão integral nos biomarcadores relacionados ao metabolismo da 

glicose, estresse oxidativo, inflamação e obesidade (MONTONEN et al., 2013). Os 

autores verificaram que o alto consumo de carne vermelha estava associado ao 

aumento moderado de gama-glutamiltransferase e proteína C reativa; já o consumo 

elevado de pão integral diminuiu a concentração de gama-glutamiltransferas, 

alanina-aminotransferase e proteína C reativa. Os autores concluíram que a relação 

entre carne vermelha e proteína C reativa era dependente da obesidade e que o 

consumo de pão integral foi capaz de modificar o biomarcador proteína C reativa, 

aumentado pelo consumo de carne vermelha. Sugeriram, ainda, a hipótese de que 
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os fatores dietéticos modulam os biomarcadores, porque interferem nas reações 

metabólicas. 

FLOEGEL e colaboradores (2013) reportaram a alteração do metaboloma em 

função da dieta consumida pela população de Postdam, Alemanha, que faziam parte 

do estudo coorte EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition). Eles foram capazes de identificar 127 metabólitos relacionados ao 

consumo alimentar de 45 tipos de alimentos. Foram identificados dois padrões 

alimentares que explicavam as variações metabólicas. No primeiro padrão foi 

possível verificar que a classe acilcarnitinas tinha alta associação com manteiga e 

baixa, com margarina. As carnitinas de cadeia carbônica saturada e insaturadas 

apresentavam associação alta e baixa para manteiga e margarina, respectivamente. 

Os aminoácidos estavam relacionados positivamente com produtos lácteos, 

sobremesa, cereais matinais de milhos, batatas e vegetais crus e, negativamente, 

com sopas, refrigerantes e suco de frutas. Os aminoácidos com maior carga fatorial 

foram os neutros de cadeia longa (aminoácidos de cadeia ramificada , fenilalanina, 

tirosina, triptofano). Os metabólitos derivados de lipídios corresponderam aos de 

cadeia carbônica monoinsaturada (diacil-lisofosfatidilcolinas, diacil-alquil-

lisofosfatidilcolinas) e poli-insaturada (lisofosfatidilcolinas e esfingomielinas). No 

segundo padrão, as acilcarnitinas eram de cadeia longa saturada e estavam 

relacionadas positivamente com cereais matinais de milho e “crisps”. Os 

aminoácidos relacionavam-se positivamente com frutas enlatadas, bolos, biscoitos, 

batatas fritas e legumes, representado principalmente pelo aminoácido serina. 

Quanto aos metabólitos lipídicos, destacaram-se esfingomielinas de cadeias 

monoinsaturadas que apenas se relacionaram negativamente com os produtos 

lácteos com alto teor de gordura, bolos, doces, pão branco e manteiga. De acordo 
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com os resultados encontrados, o padrão de consumo que mais contribuiu para a 

variação do metaboloma foi o que continha os alimentos: manteiga, margarina, pão 

integral, chá, café, carne vermelha, peixe e produtos lácteos.  

 

 

2.5 A RELAÇÃO ENTRE MANGANES E OBESIDADE  

O átomo manganês, cujo símbolo é Mn, pertence ao grupo 7B da tabela 

Periódica, com o número atômico igual a 25 e massa atômica, 55. Portanto, é um 

elemento de transição, metálico, com diversos estados de oxidação, que lhe permite 

desempenhar função de oxidante ou redutor dependendo da reação química. É 12o 

elemento mais encontrado na crosta terrestre, na forma de diferentes compostos 

químicos. No reino vegetal e animal, o Mn também está presente e tem a função de 

cofator enzimático. O Manganês é um mineral de importância nutricional por ser 

cofator de várias enzimas que participam do metabolismo, especialmente aqueles 

presentes nas mitocôndrias (ZHOU et al., 2016). 

O corpo humano apresenta aproximadamente 12 mg do elemento manganês, 

sendo encontrado principalmente em vísceras como o fígado e o pâncreas, 

participando da estrutura de metaloenzimas dos grupos das hidrolase, oxirredutases, 

transferases, liases, isomerases (BURCH et al., 1975; SÁNCHEZ et al., 2010; 

MONTANO et al., 2009). O micronutriente apresenta uma baixa biodisponibilidade, 

sendo absorvido por meio do trato gastrointestinal por volta de 7% do total ingerido 

de uma dieta regular de 17 mg/kg corpóreo. Por apresentar diversos estados 

oxidativos, a sua absorção pode ser afetada pela ingestão de ferro e cálcio (ZHOU 

et al., 2016). A sua deficiência pode acarretar problemas no metabolismo humano e 
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no sistema locomotor.  É transportado pela beta-globulina e metabolizado no fígado, 

portanto, a sua principal via de excreção é o sistema biliar. Uma vez que este 

sistema de excreção não funciona adequadamente, a intoxicação pelo elemento 

químico pode ocorrer, atuando principalmente no sistema nervoso central. Os efeitos 

da intoxicação podem levar a anorexia, apatia, insônia, alucinações e provocar 

sintomas semelhantes à síndrome de Parkinson (BAKER et al., 2017). 

Em função dos vários estados de oxidação do Mn, o elemento é utilizado pelo 

sistema biológico para promover a oxirredução do oxigênio, inclusive para proteger o 

tecido contra o estresse oxidativo provocado por este último elemento. Ou seja, o 

Mn faz parte das enzimas superóxido dismutases que catalisam os superóxidos e 

peróxido de hidrogênio (MONTANO et al., 2009).  

A ingestão diária recomendada de manganês é de 2,3 mg para homens 

acima de 19 anos e 1,8 mg, para mulheres (acima de 19 anos) segundo Instituto de 

Medicina (E.U.A) (Institue of Medicine, 2001). Para atingir o IDR de manganês, o 

consumo de alimentos vegetais é fundamental, pois estes são a principal fonte do 

oligoelemento em questão. Os principais grupos alimentos vegetais fonte deste 

mineral são os cereais, leguminosas e sementes. As frutas são os vegetais que 

apresentam menor concentração de manganês. As plantas cujas folhas são 

utilizadas para a preparação de infusões possuem concentrações consideráveis 

manganês, como por exemplo, o mate, podendo ser uma interessante fonte do 

mineral (BUCH et al., 1975). 

Estudos indicam que o baixo consumo de manganês pode estar relacionado 

com a obesidade e síndrome metabólica, por comprometer o funcionamento das 

enzimas relacionadas às vias metabólicas como as do ácido cítrico e beta-oxidação 
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(SÁNCHEZ et al., 2010; CHOI E BAE, 2013; SALEHI-ABARGOUEI et al., 2016; 

ZHOU et al., 2016; MATTISON et al., 2017). Todavia, não foi reportado a associação 

entre manganês, perfil metabolômico de aminoácidos e consumo alimentar. A 

análise metabolômica tem sido empregada para avaliar a alteração metabólica em 

função da exposição ao manganês para estudar os seus efeitos tóxicos sobre o 

organismo (BAKER et al., 2017; HUI et al., 2017).  
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3. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

O metabolismo humano pode sofrer influência de vários fatores intrínsecos e 

extrínsecos, gerando um estado de saúde ou de doença. O ganho de peso reflete o 

aumento de ingestão calórica e de nutrientes, bem como o baixo gasto energético 

decorrente do sedentarismo ou da prática insuficiente de atividade física. Este 

quadro altera as vias bioquímicas, estabelecendo um padrão metabólico que pode 

provocar doenças crônicas não degenerativas.  

As mudanças metabólicas também podem ocorrer por conta do baixo 

consumo de um micronutrientes. Afinal, vitaminas e minerais são cofatores de 

enzimas que participam no anabolismo e catabolismo de metabólitos. Estudos 

epidemiológicos que abordam o consumo alimentar, geralmente baseados em 

registros ou recordatórios alimentares, podem apresentar viés por conta do método 

empregado e pela omissão de informações fornecidas pelos sujeitos da pesquisa. A 

análise por meio de estudos de metabolômica tem potencial para minimizar esses 

erros, identificando biomarcadores dietéticos e possibilitando a confirmação das 

informações coletadas. 

A alteração do metabolismo pode ser avaliado pela análise dos metabólitos 

que participam das vias bioquímicas, como por exemplo, os aminoácidos. Estes 

últimos são um conjunto de metabólitos interessantes de serem estudados porque 

fazem parte de várias vias metabólicas, especialmente do ciclo do ácido cítrico 

(Anexo 1). Neste sentido, a análise metabolômica pode ajudar a esclarecer os 

mecanismos das doenças crônicas não degenerativas, pois se fundamenta no 

estudo dos produtos gerados pelo metabolismo. 

Portanto, avaliar a o perfil metabolômico em função do IMC pode contribuir 

para o esclarecimento das alterações metabólicas que ocorrem nos indivíduos 
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obesos. Isso permitiria ter meios mais eficazes para o monitoramento e 

estabelecimento de estratégias para prevenir e diagnosticar doenças que ocorrem 

em função da obesidade, como por exemplo, a resistência insulínica. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Averiguar a associação entre o perfil metabolômico de aminoácidos, a ingestão 

dietética de manganês e o estado nutricional em adultos participantes do Inquérito 

de Saúde no município de São Paulo, Brasil. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Analisar o padrão metabolômico de aminoácidos como biomarcador de 

alterações metabólicas. 

 

2) Investigar a associação  entre o perfil metabolômico de aminoácidos e o estado 

nutricional, com ou sem alteração metabólica. 

 

3) Identificar o padrão alimentar que apresenta associação com as alterações 

metabólicas relacionadas ao perfil metabolômico de aminoácidos. 

 

4) Estabelecer a associação entre o consumo do elemento manganês e o perfil 

metabolômico de aminoácidos. 
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5 MATERIAL E MÉTODO 

5.1 INQUÉRITO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ISA-
CAPITAL 

 

 O Inquérito de Saúde no Município foi desenvolvido para realizar diversos 

estudos relacionados ao estado de saúde e utilização de serviços de saúde. Os 

dados levantados ajudariam a definir políticas públicas na área da saúde e o melhor 

planejamento das ações político-administrativas no setor. O Inquérito de Saúde ISA-

Capital foi realizado em 2003, 2008 e 2014, pela Secretaria Municipal de Saúde de 

São Paulo em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo.  

 Os dados obtidos pelo ISA-Capital 2008 foram utilizados nesta pesquisa, bem 

como as amostras de sangue coletadas durante o período de 2008 e 2009. Trata-se 

de estudo transversal de base populacional, cujos dados foram obtidos pelo 

inquérito domiciliar. 

 O tamanho da amostra do ISA-Capital foi calculado considerando a 

variabilidade máxima de “p” igual a 0,50, efeito de delineamento igual a 2, aceitando 

a precisão 95%, com erro máximo de 7%. O número estimado de indivíduos a serem 

entrevistados foi de 400 para cada domínio no município de São Paulo. Os domínios 

amostrais se constituíram pelos grupos de faixa etária e sexo. Os grupos de faixa 

etária foram 1 a 11 anos, 12 a 19 anos; 20 a 59 anos; 60 anos e mais. Porém, foram 

sorteados 500 indivíduos para cada domínio, levando em consideração a proporção 

de cobertura e resposta de 80%, que totalizaram 3000 indivíduos que participariam 

do inquérito de saúde.  
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O total de indivíduos que participaram do inquérito de consumo alimentar foi 

de 2298, sendo 813 com idades entre 12 a 19 anos; 743 entre 20 e 59 anos e 742 

entre 60 e 101 anos. Os dados foram coletados entre março de 2007 e agosto de 

2008.  

 

 

5.2 COLETA DE SANGUE E ANÁLISE BIOQUÍMICA 

As amostras de sangue foram coletadas no domicílio com agendamento 

prévio de acordo com a disponibilidade do participante no período de 2008 e 2009, 

após a coleta do segundo recordatório e da aplicação do questionário de frequência 

alimentar, com um intervalo de 7 dias. Foi realizada a punção venosa por 

profissionais de enfermagem que utilizaram procedimentos padronizados. O sangue 

total foi recebido em tubos secos contendo EDTA (ácido etileno-diamino-tetra-

acético), totalizando um volume de 20 mL. As mostras de sangue foram transportada 

ao laboratório, em isopor com gelo reciclável, para obtenção do plasma, que foram 

enviadas ao laboratório terceirizado para a realização das análises bioquímicas. As 

concentrações sanguíneas de glicose, insulina, triglicerídeos, colesterol total e 

frações foram realizadas por meio do empregando de kits de análises enzimáticas e 

espectrometria, no período compreendido entre 2009 e 2014. Alíquotas de plasma 

foram separadas e armazenadas a -80o C para posterior análise metabolômica em 

2015. 

 Foram coletadas 750 amostras de sangue em 2009, sendo que 561 se 

tratavam de indivíduos adultos (idade >18 anos) com inquérito de saúde completo, 

os quais foram distribuídos em quintis de acordo com o consumo de aminas 
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heterocíclicas, baseando-se no estudo de Carvalho e colaboradores (2016) que 

investigaram a relação deste composto amina com câncer. Por conveniência, foram 

selecionados 73 indivíduos adultos do primeiro quintil (média = 0 ng/d), 73 do último 

quintil (média=1537 ng/d) e 23 dos quintis intermediários, desde que os valores de 

consumo de aminas heterocíclicas ficassem entre os limites do Intervalo de 

Confiança 95% (IC 95% = 310 a 430 ng/d; média=370 ng/d). Um indivíduo foi 

excluído porque apresentou resultado de triglicerídeos de 1.500 mg/dL, sendo que 

os demais apresentaram valores abaixo de 900mg/dL. Desde modo, totalizaram-se 

168 indivíduos (Figura 1) cujas características de seleção foram consideradas nas 

análises estatísticas.  

Figura 1 – Fluxograma de obtenção da amostra para o estudo metabolômico, por número de 
indivíduos, em função do consumo de aminas heterocíclicas(*).  
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5.3 A ANÁLISE METABOLÔMICA 

As amostras de sangue foram recebidas e processadas no laboratório da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, fracionadas, 

devidamente identificadas e armazenadas a temperatura -80o C. Uma alíquota de 10 

a 20 microlitros de plasma foi submetida à análise para a identificação de 41 tipos de 

acilcarnitinas, 91 glicerofosfolipideo, 15 esfingomielinas, 21 aminoácidos e 20 

aminas biogênicas, utilizando o kit AbsoluteIDQTMp180 da Biocrates Life Science AG 

(Innsbruck, Áustria). Foi utilizada a espectrometria de massa como método analítico 

para determinar os metabólitos em plasma sanguíneo (BOUCHARD-MERCIER et al., 

2013). Os metabólitos que ficaram abaixo ou acima do limite de detecção 

estabelecido pelo método, foram descartados (GUERTIN et al., 2014). Os resultados 

foram expressos em micromol/L (μM). 

 

 

5.4 INQUÉRITO ALIMENTAR 

5.4.1 Recordatório Alimentar de 24h 

 O consumo alimentar do ISA-Capital foi estimado por meio do recordatório de 

24 horas (R24h) que foi aplicado por entrevistadores treinados. As informações 

sobre os alimentos e bebidas foram coletadas de forma detalhada, incluindo o modo 

de preparo dos alimentos e a marca comercial dos alimentos industrializados 

consumidos, sendo utilizadas as medidas caseiras para verificar a quantidade de 

alimentos ingeridos. A coleta desses dados foi feita de tal forma que tivesse R24h de 

todos os dias da semana, todas as estações do ano. O R24h foi aplicado em 2008 e 

2009, seguindo o método de Multiple-Pass Method (RAPER et al., 2004) . O controle 
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de qualidade das informações o R24h foi feito durante a coleta de dados para 

verificar possíveis erros de registro. Essa avaliação foi feita de forma não 

consecutiva em diferentes dias da semana (CASTRO et al., 2015).  

 As medidas caseiras indicadas no R24h foram convertidas para gramas ou 

mililitros conforme PINHEIROS et al. (2000) e FISBERG E VILLAR (2002). Os erros 

encontrados nos R24h foram corrigidos por meio de verificação com o entrevistador. 

Os dados foram incluídos no programa Nutrition Data System for Research (NDS-R, 

versão 2007, Nutrition Coordinating Center [NCC], University of Minnesota, 

Minneapolis, Mn) para a determinação de energia e nutrientes consumidos. Quando 

ocorria inconsistência nos dados dietéticos, os respectivos R24h eram revistos e 

redigitados, para a confirmação dos resultados, mas não excluídos.  

A estimativa da ingestão habitual dos nutrientes foi obtida por meio do 

programa Multiple Source Method (MSM) que permitiu estimar as distribuições do 

consumo, atenuando os efeitos da variação intraindividual, tendo duas medidas 

dietéticas disponíveis por indivíduo (HAUBROCK et al, 2011). Os dados obtidos 

nesta etapa foram utilizados para determinar o alimento contribuinte de manganês. A 

ingestão de manganês foi ajustado pela energia, empregando o método dos 

resíduos (WILLETT et al., 1997).  

 

 

5.4.2  Questionário de Frequência Alimentar 

 A investigação sobre o padrão alimentar da população estudada foi baseada 

no questionário de frequência alimentar para o estudo ISA, desenvolvido a partir do 

recordatório de 24h de 1.477 adultos de diferentes estratos sociais. Foram relatados 
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1040 alimentos e preparações alimentícias que foram agrupados em 67 itens 

homogêneos, seguindo as características e perfil de nutrientes, de acordo com a 

tabela de composição (FISBERG et al., 2008; SELEM et al., 2014).  

 Os 67 itens do questionário de frequência alimentar foram reagrupados, 

obtendo 38 grupos de alimentos para serem utilizados na análise fatorial para 

estabelecer os padrões alimentares. Os grupos de alimentos foram: (1) pão, (2) 

margarina/manteiga, (3) café (com açúcar), (4) leite, (5) iogurte, (6) queijos, (7) 

biscoito (com e sem recheio), (8) bolo, (9) arroz, (10) feijão, (11) macarrão (incluindo 

lasanha e nhoque), (12) carne bovina, (13) carne suína, (14) carne de frango, (15) 

carne de peixe, (16) linguiça fresca, (17) carne seca/carne de sol, (18) embutidos 

cárneos, (19) defumados, (20) salsicha, (21) hambúrguer, (22) ovo, (23) 

batata/mandioca/polenta frita, (24) batata/mandioca/polenta cozida, (25) farinha de 

mandioca/farofa (de aveia/tapioca), (26) verduras, (27) legumes (inclusive tomate), 

(28) frutas, (29) suco de fruta natural, (30) suco de fruta industrializado, (31) 

refrigerante, (32) pizza, (33) salgado frito, (34) salgado assado, (35) 

chocolate/doces/tortas, (36) cerveja, (37) vinho, (38) destilados. 

 

 

5.4.3 Determinação dos Principais Contribuintes Alimentares de Manganês 

 Os principais contribuintes alimentares de manganês foi calculado pela razão 

da ingestão diária do micronutriente proveniente de um grupo alimentar pela 

ingestão total de manganês de todos os alimentos, multiplicado por 100. A 

quantidade do micronutriente foi também expressa em mg/100g de alimento e por 
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mg/porção. Utilizou-se a mediana da porção como base do cálculo da quantidade de 

manganês na porção.  

 

 

5.5 OBTENÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 As variáveis sexo, idade, etnia, renda familiar per capita, prática de atividade 

física e uso de medicamentos foram obtidas pelo questionário socioeconômicos e de 

saúde do ISA 2008 (Quadro 3). Os dados foram obtidos por meio do auto relato.  

Quadro 3 – Variáveis empregadas que foram obtidas do ISA 2008. 

Variáveis Contínuas Unidades 

Idade  anos 

IMC kg/m2 

Circunferência da Cintura cm 

Renda Familiar Per Capita Reais (R$) 

Consumo de Lipidios g/dia 

Consumo de Carboidratos g/dia 

Consumo de Proteínas g/dia 

Consumo de Calorias Kcal/dia 

Glicemia mg/dL 

Trigliceridemia  mg/dL 

Colesterolemia e frações  mg/dL 

Insulinemia μUI/mL 

Aminoácidos μM 
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Quadro 3 – Variáveis empregadas que foram obtidas do ISA 2008 (cont.). 

Variáveis Categóricas Categorias 

Estado Nutricional Eutrófico, Sobrepeso, Obeso 

Etnia Branco, não branco 

Sexo Feminino, Masculino 

Atividade Física Ativo, Insuficientemente Ativo 

Medicamento Uso, Não Uso 

 

A dieta, o consumo calórico e de nutrientes foram obtidos pelo R24h. A variável 

“atividade física” foi obtida de acordo com o grau de atividade física avaliada pelo 

“Questionário Internacional de Atividade Física”, versão 8 (ZAITUNE et al., 2010). O 

instrumento utilizado permitiu mensurar o grau de atividade física global, sem 

discriminá-lo quanto ao contexto de trabalho, locomoção, doméstica e lazer. Neste 

sentido os indivíduos foram classificados como: 

a) sedentário: não realiza nenhum tipo de atividade física; 

b) insuficientemente ativo: realiza atividade física por pelo menos 10 minutos 

por semana; 

c) ativo: realiza três ou mais dias de atividade física por semana, de forma 

vigorosa por pelo menos 20 minutos por sessão; ou realiza cinco ou mais de 

dias da semana de atividade física moderada por sessão; 

d) muito ativo: realiza cinco ou mais dias de atividade física por semana de 

forma vigorosa, pelo menos 30 minutos por sessão; ou realiza três dias ou 
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mais por semana de atividade física vigorosa de pelo menos 20 minutos por 

sessão, somada a outras atividades moderadas como caminhada de 30 

minutos. 

 Para este estudo, a variável atividade física foi empregada na forma binária 

de acordo com Zaitune e colaboradores (2010). Portanto, os indivíduos foram 

classificados como insuficientemente ativo, sendo aqueles classificados como 

sedentário e insuficientemente ativo; e ativo, os que foram identificados como ativo e 

muito ativo. 

 A medição da circunferência abdominal foi realizada pelo profissional 

enfermeiro treinado, utilizando uma fita métrica, com o indivíduo mantendo a posição 

em pé, com a coluna ereta, olhando para frente, sem contrair ou expandir o 

abdômen. As medidas foram feitas em duplicata e obtido a média aritmética. 

 

 

5.5.1 Variável “Metabolicamente Saudável e Estado Nutricional 

 

 A variável “metabolicamente saudável” foi construída considerando-se as 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o diagnóstico e tratamento da 

síndrome metabólica (SOCIEDADE..., 2018), que teve como base o documento 

publicado pelo National Cholesterol Education Program (THIRD REPORT..., 2002). 

O uso de medicamentos também foi usado para estabelecer esta classificação, 

mesmo que os indicadores bioquímicos estivessem normais. Os medicamentos 

considerados neste estudo foram os dos grupos de anti-hipertensivos, diuréticos, 

hipoglicemiantes orais, hipolipemiantes. Classificaram-se “metabolicamente 
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saudáveis” os indivíduos que apresentaram até dois indicadores empregados para 

classificar a síndrome metabólica (Quadro 4). Aqueles classificados como 

metabolicamente não saudável, por sua vez, exibiram 3 ou mais indicadores 

alterados, conforme o Quadro 4. 

Quadro 4 – Parâmetros empregados para classificar os indivíduos metabolicamente saudáveis ou 
não, segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o diagnóstico e tratamento da 
síndrome metabólica (SM). 

Parâmetros Valores para classificar SM 

Circunferência abdominal Homens(>102 cm)  

Mulheres (>88 cm) 

Triglicerídeos  (≥ 150 mg/dL) 

HDL Colesterol Homens (< 40 mg/dL) 

Mulheres (<50 mg/dL); 

Glicemia de jejum  ≥ 110 mg/dL 

Pressão Arterial:  ≥ 130 mmHg  

ou  

≥ 85 mmHg 

 

 A classificação dos indivíduos pelo IMC (Quadro 5) seguiu-se o indicado pela 

OMS (OMS, 2014b). O IMC foi obtido a partir da avaliação antropométrica de peso e 

altura durante a visita em domicílio pelos enfermeiros devidamente treinados por 

protocolo padronizado. O peso corporal foi medido por meio de uma balança 

eletrônica do tipo plataforma, com capacidade para 150 kg e sensibilidade de 100 g 

(marca TANITA®). Os indivíduos foram pesados com roupas leves e descalços e 

posicionados em postura ereta, com os pés inteiramente compreendidos na 

plataforma da balança, de forma paralela, com braços ao longo ao longo do corpo e 

olhar no horizonte. A altura, por sua vez, foi aferida pelo emprego de estadiômetro 

com escala em milímetros, da marca Seca bodymeter 208®, fixado na parede. O 

indivíduo ficou em pé sem calçados, relaxado, com as costas voltadas para o 
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estadiômetro, encostando as costas, calcanhar, panturrilha e parte posterior da 

cabeça na parede. O valor do IMC foi calculado pela divisão do peso corporal (Kg) 

pela altura elevada ao quadrado (m2). 

Quadro 5 – Classificação do Estado Nutricional segundo Índice de Massa Corporal 
(IMC). 

Estado Nutricional   IMC  

Baixo Peso < 18,5 kg/m2 

Eutrofia ≥ 18,5 a < 25 kg/m2 

Sobrepeso ≥ 25 a < 30 kg/m2 

Obesidade ≥ 30 kg/m2 

 

 A pressão arterial foi aferida por meio de aparelho automático calibrado 

(Omron®, modelo HEM-712C, Health Care, Inc, EUA) durante a segunda visita 

domiciliar, pelo mesmo técnico de enfermagem responsável pelas medições 

antropométricas. Esta avaliação foi validada de acordo com os protocolos da 

Association for Advancement of Medical Instrumentation e Hypertesion Society 

(GRAVES, 2005) e seguiu as orientações propostas pelas V Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial (SBC, 2007). A pressão arterial foi medida após 5 minutos de 

repouso, com o indivíduo na posição sentada, sendo a primeira medição no braço 

direito e depois o esquerdo, com um intervalo de 1 minuto. A medição foi repetida no 

braço que apresentava maior pressão arterial, respeitando 1 minuto de intervalo. Os 

valores finais da pressão sistólica e diastólica foram expressados como média 

aritmética das duas últimas aferições (FISBERG et al., 2012) 
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5.5.2 Cálculo de HOMA-IR 

O modelo de avaliação da homeostase da resistência insulínica (HOMA-IR) 

foi usado para identificar os indivíduos com resistência insulínica, levando em 

consideração a concentração plasmática de glicose e insulina. O HOMA-IR foi 

calculado pela multiplicação das concentrações de glicose (mg/dL) e insulina 

(µUI/mL), com subsequente divisão do produto obtido por fator igual a 405. O valor 

encontrado não tem unidade. Considerou os valores acima de  2,71 para classificar 

os indivíduos com resistência insulínica (GENOLEZE et al., 2006). 

 

 

5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

5.6.1 Análise Fatorial por Componente Principal 

Os grupos de aminoácidos e os grupos de alimentos foram submetidos à 

análise fatorial por componente principal. Os valores das variáveis foram 

transformados em seus respectivos logaritmos naturais, cujos fatores obtidos foram 

extraídos pela análise de componentes principais, que reconhece os agrupamentos 

e a relação entre eles pela sua distribuição espacial. O primeiro fator conteve o 

máximo de variância possível no conjunto de dados, o segundo, independente do 

primeiro, explicou o máximo possível da variância restante, e assim sucessivamente, 

sendo que cada componente não esteve correlacionado aos outros.  

A seleção dos fatores se deu pela análise do gráfico de eigenvalues (scree 

plot), que mostrou a dispersão da variância total associada com cada valor. Levou-

se em consideração também que os valores de eigenvalues estivessem acima de 
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1,0, garantindo que cada fator retido descrevesse mais da variabilidade dos dados 

analisados. Isso porque o valor pequeno de eigenvalue sugere pouca contribuição 

do fator na explicação das variações das variáveis originais. Portanto, limitou-se o 

número de fatores de modo que fossem obtidos aqueles com maior poder 

interpretação e significado para o estudo em questão.  

Utilizou-se o método rotacional ortogonal varimax para obter os fatores, 

empregando o número de fatores elegidos como descrito acima. Com esta operação, 

permitiu-se alcançar uma estrutura mais simples, redistribuindo as variâncias 

explicadas entre os componentes individuais e aumentando o valor das cargas para 

mais alto ou mais baixo. Este resultado favoreceu uma interpretação mais simples, 

pois optou-se uma rotação que manteve os eixos em 90o, portanto, cada fator é 

tratado com independente um do outro, indicando que os fatores não estão 

correlacionados.  

 Obteve-se, assim, as cargas fatorais que representaram as medidas de 

correlação entre os fatores derivados e as medidas originais. As cargas negativas 

sugeriram que as variável estavam negativamente correlacionados com o fator e as 

positivas, positivamente. Quanto maior foi a carga, maior também foi a contribuição 

da variável para o fator, pois o quadrado da carga fatorial correspondeu ao 

percentual de variância da variável que foi explicada pelo fator 

Para o julgamento da significância das cargas fatoriais, empregou-se o valor 

igual ou maior que ±0,30, pois este valor reflete 10% de explicação 

aproximadamente. Portanto, quanto maior foi o valor absoluto da carga fatorial, mais 

importante esta foi na interpretação da matriz fatorial. Assim, com este valor 

estabelecido atendeu-se ao grau mínimo necessário para interpretar os fatores.  
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Os fatores encontrados foram nomeados de acordo com a relação dos 

aminoácidos com a parte do ciclo metabólico envolvido: cetogênicos; glicogênicos, 

cetoglutarato, ciclo da ureia e diversos. O fatores para gerar o padrão alimentar 

foram denominados, de acordo com a carga fatorial dos grupos de alimentos, como 

tradicional, prudente (ou saudável) e moderna (ou processados). Utilizou-se o 

programa estatístico STATA 14 para esta análise e as demais que se seguem. 

 

 

5.6.2 Regressão Linear Múltipla  

A concentração plasmática dos aminoácidos e os escores obtidos pela 

análise fatorial foram empregadas como variáveis dependentes, sendo associada 

com o IMC (Kg/m2), ajustado pela variáveis idade em anos, renda familiar, calorias 

em Kcal, sexo, atividade física, cor da pele, e ingestão de compostos aminados 

heterocíclicos (CARVALHO et al., 2016). A dieta foi representada por calorias em 

Kcal e a ingestão de aminas heterocíclicas, uma vez que a seleção da amostra se 

baseou no seu consumo.  

 O estudo da associação entre o consumo de manganês e o IMC e o padrão 

metabolômico de aminoácidos foi feita empregando as mesmas variáveis de ajustes. 

Neste modelo o consumo de manganês foi considerado a variável independente. Os 

aminoácidos que apresentaram potencial como biomarcadores foram utilizados no 

modelo como variável dependentes, bem como o padrão metabolômico de 

aminoácidos e o IMC. 
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 Os padrões alimentares obtidos foram submetidos à associação entre os 

aminoácidos individualmente, considerando as variáveis de ajustes indicadas neste 

item. Os aminoácidos foram considerados os variáveis dependentes no modelo.  

  As associações entre o padrão alimentar e o estado nutricional e metabólico 

foram verificadas por MANOVA. As variáveis do estado metabólico testadas foram 

metabolicamente saudável, resistência insulina, padrão metabolômico AA 

cetogênico (em tercil) e AACR (em tercil).  

 

 

5.6.3 Comparação entre Grupos 

 A comparação entre grupos (estado nutricional, tercis) foi feita por MANOVA e 

a confirmação de diferença significativa foi feita pele teste de Bonferroni para as 

variáveis eram contínuas. O teste do Qui-quadrado de Pearson foi empregado para 

verificar a significância estatísticas entre os grupos, cujas variáveis eram 

dicotômicas. Em todos os teses estatísticos considerou-se o grau de significância 

5%.  

 O Teste t de Student foi empregado para analisar as diferenças do perfil 

metabolômico entre os indivíduos com classificados como metabolicamente 

saudável e não saudável. 
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5.6.4 Análise de Interação entre Variáveis  

 Testou-se a interação entre as variáveis estado nutricional e metabolicamente 

saudável frente aos aminoácidos, empregando MANOVA. O modelo foi ajustado 

pelas mesmas variáveis discriminadas no item 5.6.2, sendo que a categoria de 

referencia adotada foi eutrofia x metabolicamente saudável. Os aminoácidos que 

diferenciaram os grupos avaliados no item 5.6.3 foram empregados nesta análise.  

Considerou-se o valor p ≥ 0,05. 

 

 

5.6.5 Curva ROC 

 A curva ROC (Receiver Operator Characteristic) foi utilizada neste estudo 

para avaliar a possibilidade dos aminoácidos e os padrões de aminoácidos  serem 

aplicados como biomarcadores para identificar os desfechos resistência insulínica, 

metabolicamente saudável e obesidade. Foram escolhidos aqueles que foram 

capazes de diferenciar estatisticamente os desfechos.  

 Esta análise mostrou como a sensibilidade (probabilidade de identificar 

indivíduos verdadeiramente positivos) e a especificidade (probabilidade de identificar 

indivíduos verdadeiramente negativos) do biomarcador mudava de acordo com a 

classificação escolhida.  Como a curva ROC não é dependente da prevalência do 

desfecho, esta retrata o desempenho do biomarcador frente a uma variedade de 

possíveis decisões, permitindo encontrar um ponto ótimo de especificidade e 

sensibilidade para o biomarcador estudado. Esta análise estatística é não-

paramétrica, não necessitando conhecer a normalidade dos dados e o número de 

sujeito é igual entre as classificações ou se a variância é igual.  



 
 

55 

 Os desfechos estudados eram variáveis dicotômicas sendo o valor zero 

desfecho saudável e o valor um, não saudável. A análise se baseou em calcular a 

sensibilidade e especificidade para cada valor do desfecho. Um gráfico foi gerado do 

tipo scatter plot, onde cada ponto correspondeu ao par sensibilidade/especificidade. 

A partir deste, a área sob a curva foi calculada. Esta área significou a probabilidade 

que o biomarcador classificaria o individuo randomicamente como um ou zero. 

Portanto, se todos fossem classificados como zero, a área sob a curva seria igual a 

1,0. O valor igual a 0,5 indicaria uma classificação igual tanto para o desfecho 0 

como para o desfecho 1. Portanto, um biomarcador com características 

interessantes para identificar o desfecho deve apresentar um valor da área sob a 

curva maior que 0,5. Teoricamente, há uma classificação para considerar a 

performance do biomarcador como excelente ou ruim (XIA et al., 2013): 0,9 – 1,0 = 

excelente; 0,8 – 0,9=bom; 0,7 – 0,8=justo; 0,6 – 0,7=fraco; 0,5-0,6=ruim. 

 Calculou-se o melhor ponto de corte pelo ponto vertical mais distante da linha 

diagonal do gráfico. Ao se determinar o ponto de sensibilidade mais distante desta 

linha, se identificou a especificidade correspondente. O intervalo de confiança de 

95% para a curva ROC foi com calculado para descrever a faixa de valores da 

amostra estatística, com a probabilidade de 0,95. Ou seja, se realizar uma análise 

idêntica a testada, a probabilidade de encontrar os valores no intervalo indicado 

seria de 95%, usando indivíduos independentes de uma população semelhante a 

estudada. 
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5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente trabalho utilizou os dados provenientes do projeto aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública, da Universidade de São 

Paulo, sob o parecer número 3.012.454.  
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6. RESULTADOS  
 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 A população estudada foi constituída por 168 indivíduos com média de idade 

de 50 (±19) anos (Tabela 1), sendo a maioria de etnia branca e do sexo masculino. 

Os indivíduos apresentaram em média o IMC igual a 26 (±5), sendo que 24% dos 

indivíduos estavam com obesidade. Apenas 21% apresentaram atividade física que 

os classificasse como ativos, demonstrando pouca adesão à atividade física. 

A média da renda familiar esteve acima do salário mínimo vigente em 2008-

2009, que foi de R$ 415,00, sendo que 25% da população recebiam menos que um 

salário mínimo. A ingestão de macronutrientes não foi discrepante, se for 

considerado uma dieta de 2000 kcal, exceto para os carboidratos que cuja ingestão 

estava abaixo de 50% da recomendação diária. Os valores médios dos indicadores 

bioquímicos encontraram-se abaixo dos limites indicados pela Sociedade Brasileira 

de Cardiologia (XAVIER et al., 2013; SOCIEDADE..., 2005). Em relação a glicemia, 

cerca de 15% dos indivíduos apresentaram a concentração igual ou acima de 

110mg de glicose/dL. Para os indicadores triglicerídeos (150mg/dL), colesterol total 

(200mg/dL) e insulina (15μUI/dL), aproximadamente 25% da população possuíam 

concentrações acima dos limites desejados. Em torno de 10% dos sujeitos da 

pesquisa tinham a concentração plasmática de LDL acima de 150mg/dL. Ao analisar 

o indicador HDL, observou-se que mais de 50% de homens e mulheres exibiram a 

concentração acima dos valores recomendados por sexo, ou seja, acima de 

40mg/dL e 50mg/dL, respectivamente (Apêndice 1).  
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Tabela 1 – Parâmetros Fenotípicos e Ingestão Dietética. 

  
 

% Média DP 
 

Mediana 
 

Min - Max 

Características Gerais  
  

  

Idade (anos)  50 19 50 18 - 89 

IMC (Kg/m2)  26,1 5,3 25,3 17,1 – 47,3 

Obesidade 24     

CC (cm)  92,7 13,5 92,0 66,0 – 136,5 

Etnia (branco) 56 
    

Sexo (Masculino) 52 
    

Ativo (Sim) 21     

Medicamento (Sim) 30     

Renda Per capita (R$)  757,74 824,86 523,75 0 – 6050,00 

Ingestão Dietética  
    

Lipídios (g/dia)  61,6 61,6 55,7 12,4 – 198,7 

Carboidratos (g/dia)  212,9 83,9 197,6 79,9 – 602,5 

Proteínas (g/dia)  81,0 38,1 76,1 22,3 – 291,1 

Calorias (Kcal/dia)  1.735,7 678,2 1654,0 608,5 – 4234,9 

Indicadores Bioquímicos      

Glicose (mg/dL)  85,2 31,2 78,0 32,0 – 326,0 

Triglicerídeos (mg/dL)  144,3 108,2 115,0 23,0 – 862,0 

Colesterol Total (mg/dL)  190,1 43,3 187,0 86,0 – 301,0 

HDL (mg/dL)  47,5 11,1 46,0 24,0 – 81,0 

LDL (mg/dL)  114,6 34,9 113,0 30,0 – 197,0 

Insulina (µUI/mL)  20,8 21,1 16,3 2,7 – 206,7 

HOMA-IR  4,4 5,9 3,3 0,5 – 54,0 

RI 60%     
 

CC= circunferência da cintura. DP= Desvio Padrão. Min= valor mínimo. Max= valor máximo . 
RI=Resistência Insulínica  

 

O índice HOMA-IR esteve elevado para a população estudada, resultando 

que 60% da população foram classificadas com resistência insulínica. Este mesmo 

porcentual foi observado quando se estratificou a análise por sexo (Anexo 2). 

Identificou-se que 10% dos indivíduos, tanto homens como mulheres, tiveram o 

índice HOMA-IR abaixo de 2,71. Não foram encontradas diferenças estatísticas 

entre homens e mulheres quanto se analisou os indicadores (exceto para HDL-

colesterol) e características gerais. Embora, o grupo de mulheres continham mais 

indivíduos de etnia banca que os homens. A diferença estatística foi observada na 
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ingestão dietética, demonstrando que os homens consumem mais macronutrientes 

que as mulheres.  

Ao estratificar os dados relacionados à circunferência abdominal por sexo, 

percebeu-se que os valores estiveram elevados para as mulheres e não para os 

homens, considerando os valores máximo de 88 cm e 102 cm, respectivamente. 

Embora não se verificou diferença significativa entre os dois grupos, a prevalência 

de homens e mulheres acima dos valores de referência para a circunferência da 

cintura foi de 25% e 75%, respectivamente. Em relação ao IMC, em ambos os sexos, 

a prevalência de indivíduos eutróficos foi de 25% dos indivíduos (IMC < 25,0). 

 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS E DIETÉTICAS DE ACORDO COM 

O ESTADO NUTRICIONAL 

 

 Ao se estratificar a população por IMC (Tabela 2), foi possível identificar que 

não existiu diferença estatística significativa quanto à etnia, sexo e atividade física. O 

mesmo foi observado para a ingestão dietética de lipídios, proteínas, calorias e para 

os indicadores bioquímicos de HDL e LDL. O subgrupo Sobrepeso apresentou a 

maior média de idade e maior proporção de uso de medicamentos. O subgrupo 

Eutrófico apresentou a menor renda per capita, o maior consumo de carboidratos e 

os melhores indicadores bioquímicos. O subgrupo Obeso exibiu os indicadores 

bioquímicos alterados, acima dos limites considerados normais, exceto para a 

glicemia. Apresentou ainda a maior proporção de indivíduos com resistência 

insulínica, embora, a ingestão dietética de carboidratos foi menor que a do subgrupo 

Eutrófico. Além disso, a renda familiar também foi mais alta neste subgrupo.  
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Tabela 2 – Parâmetros Fenotípicos e Ingestão Dietética, Segundo o Estado Nutricional. 

  Eutrófico Sobrepeso Obeso  

    n=79 n=48 n=41  

   %              Média DP %    Média DP %   Média DP p 

Características Gerais           

Idade (anos)  44a 19,4 57b 17,4 55b 16,2 0,0001 

IMC (Kg/m2)  21,8a 2,2 27,1b 1,3 33,4c 3,8 0,0001 

CC (cm)  83,5a 8,9 94,6b 5,8 108,3c 12,1 0,0001 

Etnia (branco,%)  49  63  61  0,2662 

Sexo (Masculino,%)  57  46  51  0,4702 

Ativo (Sim,%)  24  15  22  0,6062 

Medicamento (Sim, %)  16  44  39  0,0022 

Renda Per capita (R$)  625,92a 594,47 755,68a 782,12 1.014,15b 1153,72 0,0351 

Ingestão Dietética         

Lipídios (g/dia)  64,3 28,8 55,9 24,1 62,9 36,9 0,2901 

Carboidratos (g/dia)  230,4a 86,2 199,3b 64,5 195,0b 91,4 0,0351 

Proteínas (g/dia)  83,2 35,1 76,3 36,5 82,5 47,3 0,6001 

Calorias (Kcal/dia)  1.828,8 666,5 1.619,0 581,6 1.693,0 788,2 0,2161 

Indicadores Bioquímicos         

Glicose (mg/dL)  81,4a 27,3 80,9a 17,9 99,5b 44,8 0,0091 

Triglicerídeos (mg/dL)  121,6a 100,1 125,4a 64,6 210,3b 136,0 0,0011 

Colesterol Total (mg/dL)  181,8a 44,5 192,2a 42,3 203,8b 39,2 0,0361 

HDL (mg/dL)  47,8 11,7 48,3 11,2 46,1 9,8 0,6151 

LDL (mg/dL)  110,2 35,4 118,9 33,8 118,1 35,1 0,3021 

Insulina (µUI/mL)  16,2a 14,0 19,8a 14,0 30,8b 33,1 0,0141 

HOMA-IR  3,8a 6,3 4,0a 3,11 6,6b 7,0 0,0381 

RI (%)  44  71  78  0,0002 

DP=Desvio Padrão . RI=Resistência Insulínica.  1valor de p pelo teste de MANOVA. a,b,c = diferença 
estatisticamente significativa pelo teste de Bonferroni (p<0,05). 2valor de p pelo teste do  Chi-quadrado. 
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6.3 CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS E DIETÉTICAS DE ACORDO COM 

O ESTADO METABÓLICO 

 
O subgrupo Metabolicamente Saudável (Tabela 3) foi constituído por maioria 

de indivíduos de etnia branca, acima de 50 anos, predominantemente com 

obesidade. Tiveram diferenças estatísticas significativas na concentração plasmática 

de glicose, triglicerídeos, colesterol total e HDL-colesterol e do uso de medicamentos. 

Foi o subgrupo que apesentou maior HOMA-IR, com 75% dos indivíduos com 

resistência insulínica. 

O subgrupo Metabolicamente Saudável apresentou um proporção menor de 

indivíduos com obesidade. A idade média ficou abaixo dos 50 anos e a maioria eram 

indivíduos de etnia branca. Os indicadores bioquímicos foram menores que os do 

grupo metabolicamente não saudável. Porém, observou-se uma proporção de 

indivíduos com resistência insulínica  acima de 50%. 

Em ambos os subgrupos, os indivíduos tinham baixa adesão às atividades 

físicas e apresentaram uma proporção semelhante de sexo masculino. A renda 

familiar foi ligeiramente alta no subgrupo Metabolicamente Não Saudável, mas sem 

significância estatística. O mesmo foi observado quanto à ingestão dietética, embora 

verificou-se um consumo levemente maior de carboidratos e calorias no subgrupo 

Metabolicamente Saudável. 
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Tabela 3 – Parâmetros Fenotípicos e Ingestão Dietética, Classificada pelo Estado Metabólico 

 

Metabolicamente 
Saudável 

 
n=116  

Metabolicamente Não 
Saudável 

 
n=52  

 %      Média DP  %       Média DP p 

Características Gerais       
Idade (anos) 47 20  58 14 0,0011 
IMC (kg/m2) 24,5 4,7  29,8 5,0 0,0001 
Obeso (%) 12   52  0,0002 
CC (cm) 88,5 11,9  102,3 11,8 0,0001 

Etnia (Branco, %) 51   67  0,0472 
Sexo (Masculino,%) 56   44  0,1572 
Ativo (Sim, %) 22   19  0,7322 
Medicamento (Sim, %) 19   54  0,0002 

Renda Per Capita (R$) 682,35 773,85  925,93 914,25 0,0771 
Ingestão Dietética       
Lipídeos (g/dia) 61,5 27,3  61,7 35,3 0,9741 
Carboidratos (g/dia) 220,8 86,7  195,1 72,5 0,0641 
Proteína (g/dia) 79,5 34,3  84,4 45,6 0,4451 
Calorias (Kcal/dia) 1759,8 643,8  1682,0 753,1 0,4931 
Indicadores Bioquímicos       

Glicose (mg/dL) 78,6 17,6  100,2 46,6 0,0001 
Triglicerídeos (mg/dL) 111,2 55,5  218,2 152,7 0,0001 
Colesterol Total (mg/dL) 184,4 42,7  203,0 42,4 0,0101 
HDL (mg/dL) 49,5 11,6  43,2 8,5 0,0011 
LDL (mg/dL) 112,7 32,9  118,9 39,0 0,2881 
Insulina (µUI/mL) 19,2 22,2  24,2 18,0 0,1581 
HOMA-IR 3,8 4,5  6,1 7,8 0,0171 
RI(%) 53    75   0,0082 
Parâmetros SM       

0  23   0   

1 40   0   

2 37   0   

3 0   58   

4 0   35   

5 0   7   

CC= circunferência da cintura. EP= Erro Padrão . RI=Resistência Insulínica. SM=Síndrome Metabólica. 1valor de p pelo teste de 
MANOVA. 2valor de p pelo teste do  Chi-quadrado. Foi considerando p<0,05.  

 

 

6.4 PERFIL METABOLÔMICA DE AMINOÁCIDOS 

 O perfil metabolômico de aminoácido demonstrou a possibilidade de 

caracterizar os indivíduos de acordo com o seu estado nutricional (Tabela 4). À 

medida que se aumentou o IMC a quantidade sérica da maioria dos AA aumentou, 
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exceto para Gln, Gly, Ser, estabelecendo um perfil metabolômico diferente, 

especialmente para o subgrupo com obesidade. Os aminoácidos que compuseram 

esse perfil foram Ala, Gln, Glu, Gly, Ile, Leu, Phe, Ser, Tyr, Val.  

  Verificou-se um perfil específico de aminoácidos para cada estado nutricional 

A Figura 2 ilustra a Tabela 4, evidenciando um perfil específico para cada estado 

nutricional. Os aminoácidos Phe, Ser, Tyr e Val apresentaram diferenças 

significativas entre o estado eutrófico e o sobrepeso, indicando uma alteração no 

ciclo cetogênico. Entre o estado nutricional sobrepeso e obeso, a diferença esteve 

relacionada com os aminoácidos Gln, Glu, Gly e Leu, predominando os aminoácidos 

do ciclo glicogênico. Entretanto, as maiores alterações das concentrações de 

aminoácidos foram observadas quando se compara o estado nutricional Obesidade 

com o Eutrofia (Tabela 4). Portanto, destacaram-se mudanças tanto nos 

aminoácidos cetogênicos como glicogênicos o que pôde indicar um deslocamento 

das vias metabólicas do ciclo de Krebs.  

Figura 2 – Perfil metabolômico de aminoácidos de acordo com o IMC 
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Tabela 4  - Perfil Metabolômico de Aminoácidos de Acordo com o IMC. 

 Geral n=168   Eutrófico n=79   Sobrepeso n=48   Obeso n=41 

Aminoácidos* Média  DP p1  Média   DP  Média  DP  Média  DP 

                

Ala 394,6 98,7 0,012  375,3 a 100,2  394,9 a,b 93,6  431,5 b 93,1 

Arg 78,2 22,8 0,196  80,5  23,1  79,1  20,7  72,7  24,0 

Asn 40,3 8,9 0,424  40,6  9,4  41,1  8,3  38,8  8,8 

Asp 8,6 6,3 0,100  8,6  6,3  8,6  6,7  8,6  6,1 

Cit 33,8 12,1 0,178  34,2  11,1  35,6  13,2  30,9  12,6 

Gln 686,2 134,2 0,003  708,1 a 119,5  702,8 a 148,5  624,7 b 127,8 

Glu 63,9 29,3 0,001  57,7 a 29,3  61,1 a 23,6  79,0 b 30,8 

Gly 279,7 107,0 0,002  302,2 a 98,0  284,1 a 107,3  231,1 b 109,8 

His 85,0 14,1 0,503  86,3  13,9  83,9  14,2  83,6  14,5 

Ile 89,5 23,9 0,004  84,2 a 24,9  89,9 a,b 23,7  99,2 b 18,9 

Leu 184,7 46,1 0,000  172,2 a 47,7  184,7 a,b 43,6  208,6 c 36,1 

Lys 204,7 45,6 0,232  198,3  49,5  210,5  43,6  210,2  39,1 

Met 26,3 6,9 0,865  26,5  7,9  26,3  6,2  25,8  5,9 

Orn 65,6 21,6 0,555  66,6  20,7  66,7  24,2  62,4  20,5 

Phe 65,3 11,8 0,002  62,2 a 11,1  66,6 b 11,2  69,8 b 12,3 

Pro 199,0 67,1 0,108  194,5  73,4  190,2  57,1  218,0  63,1 

Ser 111,2 32,0 0,001  120,0 a 34,6  107,3 b 26,3  98,9 b 28,2 

Thr 129,2 34,5 0,091  135,0  39,0  126,4  28,1  121,2  30,5 

Trp 61,6 12,8 0,144  60,0  13,1  61,3  13,9  64,8  10,0 

Tyr 65,5 17,5 0,000  59,0 a 15,1  69,8 b 18,4  73,2 b 16,4 

Val 274,1 66,1 0,000   252,9 a 68,1   280,0 b 62,7  308,1 b 49,5 
1valor de p pelo teste de MANOVA.  a,b,c = diferença estatisticamente significativa pelo teste de Bonferroni (p<0,05). DP = 
Desvio Padrão. *µM. 
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 O perfil metabolômico de aminoácidos para a classificação 

Metabolicamente Saudável apresentou a composição semelhante ao perfil 

encontrado nos indivíduos com obesidade (Tabela 5), bem como o valor das 

concentrações dos aminoácidos. Os aminoácidos que apresentaram diferenças 

significativas estatisticamente foram Ala, Arg, Gln, Glu, Ile, Leu, Ser, Tyr, Val, que 

estão relacionados à produção de piruvato e acetil-coenzima A.  

 

Tabela 5 – Perfil Metabolômico de Aminoácidos, Considerando a 
Classificação Metabolicamente Saudável. 

Aminoácidos* 

Metabolicamente 
Saudável  

n=116 

Metabolicamente Não 
Saudável  

n=52   

  

Média  DP Média DP P1 

Ala 373,5 92,9 441,7 95,7 0,000 

Arg 81,2 24,3 71,4 17,3 0,009 

Asn 40,6 9,3 39,8 8,2 0,604 

Asp 8,5 6,4 9,0 6,3 0,598 

Cit 34,0 12,4 33,5 11,6 0,820 

Gln 700,2 131,5 655,1 136,4 0,044 

Glu 59,1 27,0 74,5 31,8 0,002 

Gly 285,8 104,8 266,1 111,4 0,273 

His 85,6 14,3 83,5 13,7 0,374 

Ile 86,0 23,3 97,2 23,5 0,005 

Leu 178,0 46,0 199,5 43,0 0,005 

Lys 201,4 47,7 211,9 40,1 0,171 

Met 26,7 7,6 25,2 5,2 0,197 

Orn 67,1 23,4 62,2 16,8 0,178 

Phe 64,5 11,8 67,0 11,6 0,211 

Pro 196,9 70,8 203,7 58,6 0,543 

Ser 115,4 33,2 102,1 27,3 0,012 

Thr 131,5 36,3 124,1 29,8 0,199 

Trp 61,2 13,1 62,3 11,9 0,607 

Tyr 63,6 18,2 69,7 15,0 0,037 

Val 262,2 66,9 300,7 56,3 0,000 
1valor de p pelo teste de MANOVA. DP=Desvio Padrão. *µM 

 

 Ao analisar o perfil metabolômico de aminoácidos do indivíduos com eutrofia, 

sobrepeso e obesidade, classificados como metabolicamente saudável e não 
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saudável (Tabela 6), verificou-se que não houve diferenças significativas 

estatisticamente de vários aminoácidos. Portanto, não foi possível obter um conjunto 

de aminoácidos capaz de diferenciar metabolicamente saudável dos não saudável, 

segundo o seu estado nutricional.  

 Os indivíduos com eutrofia metabolicamente saudável e os metabolicamente 

não saudáveis apresentaram diferenças significativas estatisticamente em indivíduos 

entre os aminoácidos Ala e Gly, que estão relacionados com a síntese do piruvato, 

no ciclo de Krebs. Em indivíduos com obesidade e classificados como 

metabolicamente saudáveis e não saudáveis demonstraram diferença significativa 

estatisticamente na concentração do aminoácido Val, que está relacionado com a 

beta oxidação e formação de acetil coenzima A, que é utilizada na síntese de lipídios.  

Ao se realizar a associação entre os aminoácidos e a interação entre IMC e 

as variáveis anteriormente citadas (Figura 3), verificou-se que os aminoácidos que 

diferenciam os grupos foram os mesmos (Tabela 4 e 5). Tendo como base a 

interação entre eutrófico e metabolicamente saudável, o valor do coeficiente (beta) 

foram maiores quando se aumenta o IMC. Todavia, os valores de beta de todos os 

aminoácidos foram estatisticamente significativos na interação entre o subgrupo 

metabolicamente não saudável e obesidade. O valor de beta do aminoácido Ala foi 

estatisticamente significativo em todas interações testadas, exceto na interação 

entre metabolicamente saudável e sobrepeso. 
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 Tabela 6 – Perfil Metabolômico de Aminoácidos Considerando o Estado Nutricional e Metabolicamente Saudável. 

Aminoácidos* 

    Eutrofia         Sobrepeso         Obesidade     

MS n=70 MNS n=9   MS n=32 MNS n=16   MS n=14 MNS n=27   

Média DP Média DP p Média DP Média DP p Média DP Média DP p 

Ala 365,1 91,6 454, 132,0 0,018 370,1 86,6 444,7 89,3 0,008 423,5 103,9 435,7 88,8 0,697 

Arg 81,2 24,0 74,9 14,0 0,447 80,6 23,6 76,3 13,1 0,506 83,0 28,7 67,3 19,7 0,047 

Asn 40,6 9,7 40,8 35,2 0,965 40,2 7,8 43,0 9,1 0,275 41,1 10,9 37,5 7,4 0,221 

Asp 8,7 6,3 7,8 6,6 0,664 8,2 6,7 9,5 6,7 0,532 7,6 6,2 9,1 6,1 0,445 

Cit 34,2 11,6 34,6 7,0 0,93 34,2 12,8 38,4 13,9 0,298 32,3 16,0 30,2 10,6 0,623 

Gln 710,7 121,1 687,3 109,9 0,583 695,4 153,6 717,7 141,3 0,630 658,1 127,3 607,4 126,9 0,232 

Glu 57,6 29,7 58,9 27,8 0,898 58,6 22,0 65,9 26,5 0,318 67,8 22,6 84,8 33,2 0,094 

Gly 294,2 93,1 364,2 118,2 0,043 275,5 105,9 301,3 111,6 0,439 266,8 153,1 212,6 76,1 0,136 

His 86,6 13,8 84,2 15,3 0,627 83,9 15,0 84,0 12,8 0,990 84,7 15,5 83,1 14,2 0,740 

Ile 84,8 26,1 79,7 12,1 0,569 85,6 18,7 98,7 30,3 0,071 93,6 17,0 102,1 19,5 0,173 

Leu 173,2 50,0 165,0 22,2 0,630 179,5 38,4 194,9 52,5 0,253 198,6 36,7 213,7 35,4 0,136 

Lys 197,4 49,9 205,2 48,3 0,658 203,1 43,1 225,2 42,3 0,099 218,0 45,6 206,2 35,5 0,367 

Met 26,7 8,3 25,3 3,8 0,634 26,4 5,5 26,1 7,5 0,890 27,9 8,2 24,7 4,0 0,097 

Orn 67,4 21,1 60,2 16,3 0,331 68,0 28,3 64,1 12,9 0,598 63,5 23,4 61,8 19,3 0,801 

Phe 62,7 11,5 58,4 4,8 0,276 66,9 11,9 66,0 10,2 0,813 68,5 12,0 70,4 12,7 0,632 

Pro 195,9 76,1 183,7 49,5 0,639 185,2 59,1 200,1 53,2 0,399 228,4 61,9 212,6 64,2 0,455 

Ser 119,7 35,0 122,7 33,7 0,809 108,6 26,0 104,7 27,6 0,637 109,2 37,2 93,6 21,2 0,094 

Thr 135,1 39,6 134,4 35,5 0,963 124,2 28,7 130,9 27,2 0,437 130,1 33,5 116,6 28,3 0,179 

Trp 60,9 13,5 53,5 7,2 0,114 60,3 13,2 63,4 15,4 0,481 65,2 11,0 64,7 9,6 0,885 

Tyr 58,8 15,7 60,2 9,6 0,791 69,4 19,6 70,5 16,4 0,840 74,7 19,6 72,4 14,8 0,679 

Val 253,7 70,9 246,8 42,8 0,777 272,3 63,2 295,5 60,6 0,231 281,7 47,8 321,7 45,3 0,012 
1valor de p pelo teste de MANOVA. DP=Desvio Padrão. *µM 
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Figura 3 - Coeficiente Beta obtido pela associação da interação entre indivíduos Metabolicamente 
Saudável e Metabolicamente Não Saudável e IMC. E=eutrófico. S=sobrepeso. O=obeso. A 
associação significativa, para α=0,05, está indicado com *. 
 

 A análise fatorial gerou 21 padrões metabolômicos de aminoácidos dos quais 

foram selecionados 5 (Tabela 7), conforme os critérios descritos anteriormente no 

item 5.6.1. Obteve-se um padrão que foi caracterizado  por aminoácidos cetogênicos 

(Fator 1), sendo Leu, Ile, Val, Phe e Tyr que apresentaram os maiores cargas 

fatoriais. O Fator 2 representou os aminoácidos relacionados diretamente com o 

ciclo de Krebs, especialmente com a produção de piruvato, sendo que os 

aminoácidos Ser, Gly, Thr e Asn demonstraram os maiores cargas fatoriais. O Fator 

3 foi representado pelos aminoácidos relacionados com o substrato cetoglutarato, já 

os aminoácidos do Fator 4 se relacionaram com o ciclo da ureia. O quinto e último 

fator constituiu-se de aminoácidos ligados aos outros substratos do ciclo de Krebs, 

não destacando uma parte específica do ciclo. Por esta razão , este fator foi 

denominado de AA Diversos.  
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Tabela 7 - Padrões Metabolômicos de Aminoácidos .     

    Padrões Metabolômicos     

Aminoácidos 

Fator 1 
AA 

Cetogênicos 

Fator 2 
AA 

Glicogênico 

Fator 3 
AA 

Cetoglutarato 

Fator 4 
AA 

Ciclo Uréia 

Fator 5 
AA 

Diversos 

Leu 0,899 0,043 -0,031 -0,093 0,226 

Val 0,887 0,085 -0,131 -0,045 0,069 

Ile 0,829 0,091 -0,094 -0,058 0,200 

Phe 0,768 -0,054 0,287 0,204 0,155 

Tyr 0,704 0,039 0,148 0,234 0,157 

Trp 0,699 -0,004 0,334 -0,015 -0,074 

Lys 0,602 0,297 0,382 -0,124 -0,093 

Met 0,601 0,277 0,459 -0,005 0,282 

His 0,381 0,269 0,542 -0,088 0,210 

Glu 0,347 -0,160 -0,635 0,043 0,252 

Gly -0,329 0,687 0,007 0,319 -0,017 

Asn 0,320 0,630 0,364 0,021 0,149 

Ala 0,309 0,148 0,068 -0,182 0,654 

Ser 0,117 0,798 0,090 0,122 0,030 

Thr 0,272 0,666 0,252 0,089 0,070 

Gln -0,032 0,327 0,471 0,500 0,284 

Arg 0,141 0,137 0,686 0,162 0,125 

Cit -0,168 0,004 0,126 0,828 -0,032 

Orn 0,195 0,299 -0,130 0,783 0,037 

Pro 0,276 0,122 0,054 0,090 0,751 

Asp 0,144 -0,188 0,008 0,177 0,598 
 

 Verificou-se associação significativa entre os padrões metabolômicos de 

aminoácidos e o IMC (Tabela 8) exceto para o Fator 5 (AA Diversos). Somente o 

Fator 1 (AA cetogênicos) apresentou associação positiva, portanto, a medida que se 

aumentou uma unidade de IMC, ocorreu um aumento de 0,07 da adesão ao referido 

padrão. O poder explicativo da regressão linear variou de 10 a 31%, dependendo do 

fator, com destaque para os fatores 1 e 4. 

Tabela 8 – Associação entre Padrão Metaboloômico de Aminoácidos e IMC. 

 Fator Coef IC 95% p r2 

AA Cetogênicos F1 0,07 0,04 0,09 0,000 0,25 

AA Glicogênico F2 -0,04 -0,07 -0,01 0,004 0,17 

AA Cetoglutarato F3 -0,05 -0,08 -0,02 0,000 0,10 

AA Ciclo Ureia F4 -0,04 -0,07 -0,01 0,002 0,31 

AA Diversos F5 0,01 -0,02 0,04 0,506 0,14 
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6.5 CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS E DIETÉTICAS DE ACORDO COM 

O PADRÃO METABOLÔMICO DE AMINOÁCIDOS  

 Ao se analisar as características gerais, os indicadores bioquímico e 

metabólicos por tercis dos padrões com significância estatística, verificou-se que os 

padrões AA cetogênicos (Tabela 9), AA glicogênicos (Tabela 10) e AA cetoglutarato 

(Tabela 11) apresentaram características capazes de diferenciar os tercis. O terceiro 

tercil do padrão AA cetogêncios revelou a maior proporção de indivíduos com 

obesidade, síndrome metabólica, alterações metabólicas não saudáveis e com 

resistência insulínica. A concentração plasmática de triglicerídeos também era maior, 

bem como a de aminoácidos de cadeia ramificada e a de HDL-colesterol, a menor.  

O padrão AA glicogênicos (tabela 10) diferenciou o perfil lipídico, com maior 

proporção de obesos no primeiro tercil. Este tercil foi composto por indivíduos com 

maior média de idade, maior IMC, maior concentração de colesterol total, porém, 

sem diferenças significativas para a concentração plasmática de HDL-colesterol. 

Além disso, a proporção de indivíduos com síndrome metabólica não foi diferente 

entre os tercis, bem como a concentração de aminoácidos de cadeia ramificada. 

Tanto no padrão AA cetogênicos como no neste padrão, a renda familiar foi maior no 

tercil com maiores concentrações lipídicas e maior proporção de indivíduos com 

obesidade. 
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Tabela 9 – Parâmetros Fenotípicos e Ingestão Dietética, Classificada pelo Padrão Metabolômico de 
AA Cetogênico (F1), em Tercil. 

          F1        

 1 T    2T  3T   

 n=56    n=56  n=56   

 Média  DP  Média DP  Média  DP p 

Características Gerais          
Idade (anos) 50a,c 20  47a 19  55b 16 0,0471 

IMC (kg/m2) 24,2a 4,2  24,6a 4,3  29,5b 5,7 0,0001 

Obeso (%) 7   16   50  0,0002 

Cintura (cm) 87,8a 10,4  89,3a 12,3  101,1b 13,6 0,0001 

Etnia (Branco, %) 63   52   54  0,4732 

Sexo (Maculino,%) 29   63   66  0,0002 

Atividade Física (Sim, %) 18   23   21  0,7772 

Medicamentos (Sim,%) 25   23   41  O,0752 

Renda Familiar 493,60a 419,44  747,30a,b 773,74  1.032,35b 1069,29 0.0021 

Ingestão Dietética          
Lipídeos (g/dia) 58,7 25,2  62,1 30,6  63,9 33,5 0,6461 

Carboidratos (g/dia) 215,5 84,8  223,4 95,53  199,71 66,42 0,3101 

Proteína (g/dia) 73,21 29,8  84,2 38,6  85,7 44,0 0,1661 

Calorias (Kcal/dia) 1.673,20 597,8  1.798,8 753,0  1.735,12 681,3 0,6211 

Indicadores Bioquímicos         
Glicose 85,2 33,8  78,4 15,2  92,1 38,6 0,0671 

Triglicerídeos 119,0a 118,6  120,4a 64,8  193,6b 116,5 0,0001 

Colesterol Total 183,5 43,9  187,8 39,5  199,02 45,6 0,1491 

HDL 50,1 a 11,8  47,8 a,b 11,1  44,7 b 9,9 0,0371 

LDL 110,6 35,1  116,0 30,5  117,2 39,0 0,5681 

Insulina 17,9a 13,3  17,2a 12,8  27,2b 30,7 0,0191 

HOMA-IR 4,3a,c 7,2  3,3a,b 2,3  5,9c 6,6 0,0581 

RI(%) 52   55   73  0,0462 

Parâmetros Metabólicos         
AACR 432,8a 73,3  539,9b 55,2  672,0c 116,8 0,0001 

MNS 18   25   50  0,0012 
 

            

DP= Desvio Padrão . RI=Resistência Insulínica. MNS=Metabolicamente Não Saudável 1 valor de p 
pelo teste de MANOVA.  2 valor de p pelo teste do Chi-quadrado Para a significância estatística foi 
considerando o valor de α=0,05. AACR=aminoácidos de cadeia ramificada. a,b,c = diferença 
estatisticamente significativa pelo teste de Bonferroni (p<0,05).  
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Tabela 10 – Parâmetros Fenotípicos e Ingestão Dietética, Classificada pelo Padrão Metabolômico de 
AA Glicogênicos (F2), em Tercil. 

      F2           

 1 T   2T   3T    

 n=56      n=56    

 Média  DP  Média  DP  Média  DP  p 

Características Gerais           

Idade (anos) 56a 17  51a,b  20 44b 18  0,0031 

IMC (kg/m2) 28,6a 6,2  25,9b  4,6 23,8b 4,1  0,0001 

Obeso (%) 39   25   9  
 0,0012 

Cintura (cm) 99,3a 15,1  92,0b  10,8 86,9b,c 11,4  0,0001 

Etnia (Branco, %) 57   54   57  
 0,9082 

Sexo (Maculino,%) 57   55   45  
 0,3582 

Atividade Física (Sim, %) 20   16   27  
 0,3642 

Medicamentos (Sim,%) 34   34   23   0,2482 

Renda Familiar 942,82a 1.077,80  817,91a,b  799,03 512,49b 407,47  0,0171 

Ingestão Dietética           

Lipídeos (g/dia) 63,7 32,8  56,4  24,4 64,6 31,5  0,2811 

Carboidratos (g/dia) 206,3 69,8  208,9  73,4 223,4 102,9  0,5031 

Proteína (g/dia) 85,2 43,0  78,9  34,6 79,1 36,5  0,6091 

Calorias (Kcal/dia) 1.747,4 645,3  1678,0  613,7 1781,7 773,2  0,7141 

Indicadores Bioquímicos           

Glicose 92,2 39,2  80,5  21,6 83,1 29,7  0,1131 

Triglicerídeos 173,5a 122,5  137,1a,b  72,2 122,4b 117,9  0,0351 

Colesterol Total 201,2a 43,4  190,2a,b  40,1 178,9b 44,2  0,0231 

HDL 48,5 9,6  47,8  11,8 46,2 11,8  0,5341 

LDL 119,4 36,0  115,4  32,7 108,9 35,8  0,2771 

Insulina 20,2 11,6  25,3  31,8 16,8 12,7  0,0971 

HOMA-IR 4,6 3,5  4,9  6,4 4,0 7,1  0,7191 

RI(%) 71   61   48  
 0,0432 

Parâmetros Metabólicos           

AACR 563,1 115,9  536,4  115,5 545,3 155,4  0,5441 

MNS 38   29   27  
 0,4222 

 
          

DP= Desvio Padrão . RI=Resistência Insulínica. MNS=Metabolicamente Não Saudável 1 valor de p 
pelo teste de MANOVA.  2 valor de p pelo teste do Chi-quadrado Para a significância estatística foi 
considerando o valor de α=0,05. AACR=aminoácidos de cadeia ramificada. a,b,c = diferença 
estatisticamente significativa pelo teste de Bonferroni (p<0,05). 

 

Os participantes agrupados de acordo com a categorização do valores do 

padrão AA cetoglutarato em tercis tiveram as características bioquímicas e 

metabólicas diferentes (Tabela 11). O seu primeiro tercil foi o que exibiu a maior 

proporção de indivíduos com obesidade, com menor média de carboidratos e com 

as maiores médias de concentrações plasmáticas de glicose, triglicerídeos e insulina. 

A média de HOMA-IR foi a maior para este tercil e apresentou maior proporção de 

indivíduos com resistência insulínica. A concentração plasmática de aminoácidos de 
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cadeia ramificada também não foi diferente entre os grupos, todavia, o primeiro tercil 

apresentou maior proporção de indivíduos com metabolismo não saudável.  

Tabela 11 – Parâmetros Fenotípicos e Ingestão Dietética, Classificada pelo Padrão Metabolômico de 
AA Cetoglutarato (F3), em tercil. 

     F3        

 1 T   2T   3T   

 n=56   n=56   n=56   

 Média  DP  Média DP  Média  DP p 

Características Gerais          
Idade (anos) 54a 17  51a,b 20  46b 19 0,0541 

IMC (kg/m2) 28,1a 5,9  25,5b,c 4,6  24,7c 5 0,0011 

Obeso (%) 39   14   20  0,0192 

Cintura (cm) 97,8a 14,1  91,1b 11,9  89,2b,c 13,0 0,0011 

Etnia (Branco, %) 55   64   48  0,2292 

Sexo (Maculino,%) 55   43   42  0,2022 

Atividade Física (Sim, %) 23   16   23  0,5612 

Medicamentos (Sim, %) 39   34   16  0,0192 

Renda Familiar 731,08 660,52 
 808,26 973,87 

 733,89 
823,0

0 0,8561 

Ingestão Dietética          
Lipídeos (g/dia) 62,7 35,4  55,8 22,8  66,2 29,7 0,1711 

Carboidratos (g/dia) 198,3a 74,9  200,8a 63,9  239,5b 101,2 0,0121 

Proteína (g/dia) 82,3 43,7  76,0 33,3  84,8 36,7 0,4601 

Calorias (Kcal/dia) 1.691,0a,b 745,7  1.607,7a 517,7  1.908,5b 723,4 0,0521 

Indicadores Bioquímicos          
Glicose 98,1a 47,8  79,5b 18,4  78,1b 9,6 0,0011 

Triglicerídeos 184,2a 159,0  124,7b 55,6  124,1b 68,9 0,0031 

Colesterol Total 194,3 46,1  187,9 40,2  188,2 44,0 0,6801 

HDL 47,3 11,1  46,1 11,0  49,2 11,2 0,3181 

LDL 112,7 39,9  116,9 31,2  114,1 33,7 0,8091 

Insulina 26,4a 30,7  19,1a,b 16,5  16,8b 8,9 0,0411 

HOMA-IR 6,5a 9,1  3,9b 3,5  3,2b 1,6 0,0061 

RI(%) 70   55   55  0,2042 

Parâmetros Metabólicos          
AACR 567,7 125,5  525,9 124,2  551,2 138,7 0,2321 

MNS 43   32   18  0,0162 
 

         
DP= Desvio Padrão . RI=Resistência Insulínica. MNS=Metabolicamente Não Saudável 1 valor de p pelo 
teste de MANOVA.  2 valor de p pelo teste do Chi-quadrado Para a significância estatística foi 
considerando o valor de p < 0,05. AACR=aminoácidos de cadeia ramificada. a,b,c = diferença 
estatisticamente significativa pelo teste de Bonferroni (p<0,05).  

 

O padrão AA ciclo ureia (Tabela 12) e AA diversos (Tabela 13) não 

apresentaram tercis diferentes estatisticamente, considerando o grau de 

significância estabelecido (p < 0,05), que possam ser destacados e relacionados 

com alterações metabólicas. Embora observaram-se diferenças nas diferenças 

estatísticas significativas para as variáveis HDL-colesterol e aminoácidos de cadeia 

ramificada, essa diferença não ocorreu entre os tercis extremos (1T e 3T). Quanto 
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ao padrão AA diversos, a circunferência da cintura e a concentração plasmática de 

triglicerídeos demonstraram diferenças significativas estatisticamente entre o 

primeiro e terceiro tercis. Todavia, essas variáveis não suficientes para explicar ou 

caracterizar alterações metabólicas como as que se destacaram nos padrões 

anteriores. Por esta razão, estes dois padrões não foram incluídos no estudo para 

avaliar o seu potencial como biomarcadores para classificar alterações do estado 

metabólico ou metabólico. 

Tabela 12 – Parâmetros Fenotípicos e Ingestão Dietética, Classificada pelo Padrão Metabolômico de 
AA Ciclo Ureia (F4), em Tercil. 

     F4         

 1 T   2 T   3 T   

 n=56   n=56   n=56   

 Média  DP  Média  DP  Média  DP p 

Características Gerais          
Idade (anos) 42,3a 17,5  47,9a 18,2  61,3b 16,1 0,0001 

IMC (kg/m2) 26,7 6,4  25,9 5,0  25,7 4,5 0,3361 

Obeso (%) 25   29   20  0,7812 

Cintura (cm) 92,9 16,3  91,7 13,0  93,6 10,8 0,7581 

Etnia (Branco, %) 55   55   57  0,9762 

Sexo (Maculino,%) 36   61   61  0,0092 

Atividade Física (Sim, %) 12   29   21  0,1112 

Medicamentos (Sim, %) 29   29   32  0,8922 

Renda Familiar 789,61 773,79  787,30 963,80  696,32 729,73 0,7941 

Ingestão Dietética          
Lipídeos (g/dia) 63,2 32,2  66,1 30,6  55,4 25,9 0,1441 

Carboidratos (g/dia) 209,12 93,14  225,0 72,5  204,49 82,74 0,3691 

Proteína (g/dia) 82,54 42,82  83,6 37,4  77,00 33,94 0,6191 

Calorias (Kcal/dia) 1.737,2 737,6  1.828,0 653,9  1.642,0 638,2 0,3511 

Indicadores Bioquímicos          
Glicose 92,2 43,6  83,4 28,2  80,2 13,7 0,1081 

Triglicerídeos 157,1 150,4  142,5 85,3  133,5 73,2 0,5111 

Colesterol Total 186,5 36,3  184,5 48  199,4 44,1 0,1441 

HDL 48,3a 10,94  43,3b 8,6  51,0a 12,2 0,0011 

LDL 108,6 29,8  113,5 38,8  121,7 35,0 0,1341 

Insulina 21,3 17,1  21,6 28,8  19,4 15,0 0,8411 

HOMA-IR 4,9 4,5  4,9 8,5  3,8 3,1 0,5591 

RI(%) 64   59   57  0,7242 

Parâmetros Metabólicos          
AACR 528,4a 121,4  592,0b 148,9  524,4a 107,2 0,0081 

MNS 29   39   25  0,2352 

DP= Desvio Padrão . RI=Resistência Insulínica. MNS=Metabolicamente Não Saudável 1 valor de p 
pelo teste de MANOVA.  2 valor de p pelo teste do Chi-quadrado Para a significância estatística foi 
considerando o valor de α=0,05. AACR=aminoácidos de cadeia ramificada. a,b,c = diferença 
estatisticamente significativa pelo teste de Bonferroni (p<0,05).  
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  Tabela 13 – Parâmetros Fenotípicos e Ingestão Dietética, Classificada pelo Padrão Metabolômico 
de AA Diversos (F5), em Tercil. 

      F5       

 1 T   2T   3 T   

 n=56   n=56   n=56   

 Média  DP  Média  DP  Média  DP p 

Características Gerais          
Idade (anos) 46a 20  51a,b 19  54b 17 0,0481 

IMC (kg/m2) 25,7 5,6  26,7 17,1  25,9 5,4 0,6211 

Obeso (%) 18   34   21  0,2882 

Cintura (cm) 89,4a 13,8  93,0a,b 11,4  95,8b,c 14,5 0,0431 

Etnia (Branco, %) 52   68   48  0,0832 

Sexo (Maculino,%) 38   46   73  0,0002 

Atividade Física (Sim, %) 23   23   16  0,5612 

Medicamentos (Sim, %) 27   30   32  0,8192 

Renda Familiar 702,68 691,09  887,82 1048,75  682,73 680,00 0,3511 

Ingestão Dietética          
Lipídeos (g/dia) 57,9 27,0  61,8 28,5  65,0 33,8 0,4551 

Carboidratos (g/dia) 203,0 84,0  218,4 82,6  217,1 83,6 0,5581 

Proteína (g/dia) 79,2 35,1  79,4 35,1  84,5 43,8 0,7141 

Calorias (Kcal/dia) 1.656,2 620,4  1.756,7 695,5  1.794,2 719,4 0,5401 

Indicadores Bioquímicos          
Glicose 83,5 39,4  87,3 32,2  84,98 19,18 0,8151 

Triglicerídeos 115,8a 99,2  152,2a,b 79,0  165,0b 134,6 0,0041 

Colesterol Total 183,3 42,6  195,5 43,5  191,5 43,8 0,3161 

HDL 49,1 12,9  47,6 11,0  45,9 9,0 0,3151 

LDL 111,5 33,8  117,9 35,3  114,3 36,1 0,6271 

Insulina 16,5 8,0  24,4 30,9  21,4 17,3 0,1351 

HOMA-IR 3,6 3,2  5,5 8,8  4,5 3,8 0,2371 

RI(%) 54   66   61  0,3992 

Parâmetros Metabólicos          
AACR 527,9 106,7  553,3 106,1  563,6 167,3 0,3281 

MNS 21   39   32  0,1202 

DP= Desvio Padrão . RI=Resistência Insulínica. MNS=Metabolicamente Não Saudável 1 valor de p 
pelo teste de MANOVA.  2 valor de p pelo teste do Chi-quadrado Para a significância estatística foi 
considerando o valor de α=0,05. AACR=aminoácidos de cadeia ramificada. a,b,c = diferença 
estatisticamente significativa pelo teste de Bonferroni (p<0,05).  

 

 

6.6 AVALIAÇÃO DE BIOMARCADORES PARA DIFERENCIAR O ESTADO 

NUTRICIONAL E METABÓLICO 

 

 Os padrões AA cetogênicos, AA glicogênicos e AA cetoglurato foram elegidos 

para avaliar a possibilidade de serem usados como biomarcadores, considerando as 

suas características de diferenciar os indicadores bioquímicos ou metabólicos 

(Tabelas 9-11). Como os aminoácidos foram capazes de diferencias os estados 

nutricionais e metabólicos, três foram escolhidos para serem avaliados como 
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biomarcadores. Foram eles: alanina, valina e os aminoácidos de cadeia ramificada. 

Estes aminoácidos apresentaram capazes de diferencias indivíduos com diferentes 

estados nutricionais, bem como com estados metabólicos alterados (Tabelas 4-6, 

Figura 2). 

 Os aminoácidos e o padrão AA cetogênicos (F1) revelaram melhores 

comportamento como biomarcadores para a resistência insulínica (Figura 4), estado 

metabólico (Figura 5) e nutricional (Figura 6), pois apresentaram valores da área sob 

a curva acima de 0,5. Por outro lado, os demais padrões não apresentaram 

características interessantes como biomarcadores.  

Os biomarcadores estudados apresentaram o poder de classificação que 

variou de 60 a 76%, bem como a sensibilidade e a especificidade (Tabela 14). Os 

pontos de corte para metabolicamente saudável e estado nutricional ficaram bem 

próximos, exceto para o Padrão AA cetogênico. Para a classificação da resistência 

insulínica, os biomarcadores tiveram os menores valores quando comparado com o 

estado metabólico e nutricional. Os aminoácidos de cadeia ramificada e o padrão AA 

cetogênicos tiveram o maior poder de classificação para o estado nutricional, 

distinguindo indivíduos com obesidade e sem obesidade.  
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Figura 4 – Área sobre a curva, considerando a resistência insulínica em relação aos aminoácidos de 
cadeia ramificada, valina, alanina e os padrões de aminoácidos 1, 2 e 3. AACR=aminoácidos de 
cadeia ramificada 
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Figura 5 – Área sobre a curva, considerando a classificação Metabolicamente Saudável em relação 
aos aminoácidos de cadeia ramificada, valina, alanina e os padrões de aminoácidos 1, 2 e 3. 
AACR=aminoácidos de cadeia ramificada. 
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Figura 6 – Área sobre a curva, considerando a classificação obesidade em relação aos aminoácidos 
de cadeia ramificada, valina, alanina e os padrões de aminoácidos 1, 2 e 3. AACR=aminoácidos de 
cadeia ramificada. 
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Tabela 14 – Classificação de Acordo com as Categorias Relacionadas às Alterações Metabólicas, 

Considerando os Aminoácidos de Cadeia Ramificada, Valina e Padrão de Aminoácidos 
Cetogênicos. 

    Aminoácidos de Cadeia Ramficada 

Categoria 
Ponto de Corte 

(mg) 
Sensibilidade Especificidade Classificação Correta 

Resistência Insulínica 545 60% 63% 61% 

Metabolicamente 
Saudável 

576 62% 70% 67% 

Obeso 579 71% 72% 72% 
     

   Valina     

Categoria 
Ponto de Corte 

(mg) 
Sensibilidade Especificidade Classificação Correta 

Resistência Insulínica 273 61% 63% 62% 

Metabolicamente 
Saudável 

291 63% 70% 68% 

Obeso 293 63% 69% 68% 
     

   Alanina   

Categoria 
Ponto de Corte 

(mg) 
Sensibilidade Especificidade Classificação Correta 

Resistência Insulínica 380 62% 58% 61% 

Metabolicamente 
Saudável 

404 65% 66% 66% 

Obeso 404 66% 64% 64% 
     

   AA Cetogênicos (F1)   

Categoria Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade Classificação Correta 

Resistência Insulínica -0,001 60% 60% 60% 

Metabolicamente 
Saudável 

0,133 62% 62% 62% 

Obeso 0,438 71% 78% 76% 
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6.7 O CONSUMO DE MANGANÊS 

 A ingestão média de manganês pela população estudada foi de 2,5 mg, 

sendo que a menor concentração ingerida foi de 1,2 mg e a máxima de 5,3 mg 

(Tabela 15). O consumo deste mineral esteve positivamente associado com sexo 

masculino e eutrofia. A mediana do consumo ficou acima de 2,0 mg de manganês, 

sendo que os indivíduos do sexo masculino e os com eutrofia tiveram os maiores 

consumo deste mineral (2,7 mg).  

Tabela  15 - Consumo de manganês* pela população estudada.  

  n Média  DP Mínimo  Máximo Mediana p1 

Geral 168 2,5 0,7 1,2 5,3 2,5  
Sexo       0,000 

Masculino 88 2,7 a 0,7 1,2 5,3 2,7  
Feminino 80 2,2 b 0,5 1,2 3,1 2,1  

IMC       0,003 

Eutrofia 79 2,7 a 0,6 1,2 4,2 2,7  
Sobrepeso 48 2,3 b 0,6 1,3 3,3 2,4  
Obesidade 41 2,2 b 0,8 1,2 5,3 2,0  

          

1 Teste t de Student. *Manganês ajustado pela energia.  
 

O grupo de alimentos (Tabela 16) que mais contribuíram com a oferta de 

manganês foi o de infusões (exceto café). Além disso, foi o que apresentou maior 

concentração em porcentagem e da quantidade do mineral por porção. Os primeiros 

dez grupos de alimentos que contribuíram com a maior ingestão de alimentos foram 

aqueles de origem vegetal ou seus derivados, destacando os alimentos arroz, pães, 

feijões. O cereal trigo se destacou na classificação, bem como os seus produtos 

derivados, como por exemplo pães, biscoitos, macarrão. 
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Tabela 16-  Contribuição dos Principais Alimentos na Ingestão de Manganês. 

Alimentos 
Contribuição 

(%) 
Classificação   100g  Porção  

 mg Classificação  mg Classificação 

Infusão 56,0 1  9,0 1  18,0 1 

Arroz 13,0 2  0,4 17  0,6 4 

Pães 6,0 3  0,6 12  0,3 12 

Feijões 5,0 4  0,6 11  0,3 15 

Biscoitos Tipo Agua-Sal 3,5 5  1,8 3  0,6 5 

Frutas 2,0 6  0,1 38  0,2 20 

Legumes 1,5 7   0,2 28   0,1 25 

Cereais 1,4 8  0,8 6  0,8 2 

Biscoitos Doces 1,4 8  0,5 13  0,4 8 

Massas 1,2 9  0,2 33  0,3 14 

Folhosos 1,0 10  0,2 31  0,1 28 

 

 O consumo de manganês apresentou associação inversa com IMC, 

aminoácidos de cadeia ramificada, Val e o padrão AA cetogênico, com r2 variando 

de 0,13 a 0,20 (Tabela 17). Os modelos de regressão linear demonstraram que o 

consumo de manganês em 1 mg, diminuiu 2,23 unidades do IMC, 32,51 mg de 

aminoácidos de cadeia ramificada, 18,63 mg de Val e 0,26 a adesão ao padrão AA 

cetogênico. Em relação aos demais padrões metabolômicos de AA, verificou-se 

associação direta com o consumo de manganês, porém, sem significância 

estatística, exceto para o padrão AA cetoglutarato. Todavia, o poder explicativo 

desse modelo ficou em 0,06, o menor das associações testadas. O aminoácido Ala 

não demonstrou associação significativa com o consumo de manganês. 
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Tabela 17 - Associação entre Consumo de Manganês e IMC e Padrão Metabolômico 
de Aminoácidos. 

  Beta* Erro Padrão p R2 

IMC -2,23 0,51 0,000 0,21 

AACR -32,51 12,84 0,012 0,15 

Valina -18,63 6,59 0,005 0,13 

Alanina -8,13 10,40 0,435 0,07 

AA Cetogênicos -0,26 0,10 0,009 0,17 

AA Glicogênicos 0,15 0,10 0,126 0,14 

AA Cetoglutrato 0,21 0,10 0,047 0,06 

AA Ciclo Ureia 0,03 0,09 0,764 0,25 

AA Diversas 0,17 0,10 0,092 0,15 

*ajustado por idade, energia, sexo, cor de pele, atividade física, renda familiar 
AACR=aminoácidos de cadeia ramificada. 

 

 

6.8 A ASSOCIAÇÃO ENTRE O PADRÃO ALIMENTAR E O ESTADO 

NUTRICIONAL E METABÓLICO  

 A população estudada apresentou três padrões alimentares (Tabela 18), 

representando características moderna (Padrão 1) com predominância de alimento 

processados, rico em carboidratos; tradicional (Padrão 2), representando a dieta 

brasileira, por conter arroz, feijão, carne, pão, manteiga e café; e saudável (Padrão 

3), por ser composta por vegetais e carnes de origem de aves e peixes. Esses três 

padrões foram escolhidos a partir de 38 padrões gerados pela análise fatorial, sendo 

considerados os critérios descritos no item 6.6.1. A variância acumulativa dos três 

padrões foi de 0,25. É interessante notar que os alimentos derivados de leite, 

salgados e bebidas alcoólicas apresentaram baixa cargas fatoriais, revelando fraca 

influência em cada padrão alimentar. 
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Tabela 18 – Padrão Alimentar da População Estudada. 

Alimentos 
Padrão 1 Padrão 2 Padrão 3 

Moderno Tradicional Saudável 

Hamburguer 0,87 0,03 -0,07 

Salsicha 0,82 0,06 -0,13 

Bolo 0,81 -0,03 0,02 

Batata/Mandioca/Polenta Frita 0,70 0,10 -0,13 

Ovo 0,71 -0,05 0,20 

Batata/Mandioca/Polenta Cozida 0,67 -0,06 0,28 

Biscoito sem recheio 0,47 -0,19 -0,07 

Farinha de Mandioca/Aveia 0,44 0,20 0,03 

Macarrão/Lasanha/Nhoque 0,41 0,19 0,35 

Chocolate/Torta/Doces 0,36 0,13 -0,09 

Feijão 0,14 0,63 0,04 

Arroz -0,00 0,55 0,02 

Margarina/Manteiga 0,03 0,50 -0,09 

Café com açúcar 0,06 0,46 0,08 

Carne Bovina -0,10 0,43 0,08 

Pão 0,04 0,40 0,05 

Linguiça 0,13 0,34 -0,07 

Carne Suína -0,03 0,32 -0,18 

Legumes -0,08 -0,06 0,75 

Verduras -0,04 0,03 0,69 

Carne Seca 0,11 0,36 0,53 

Suco Natural 0,00 0,13 0,46 

Frutas Frescas -0,17 -0,19 0,40 

Carne de Frango -0,09 -0,17 0,36 

Carne de Peixe -0,02 -0,19 0,34 

Leite 0,04 0,09 0,29 

Queijo 0,20 -0,22 0,19 

Iogurte 0,16 -0,01 0,11 

Salgado Assado 0,18 0,18 0,05 

Vinho 0,00 0,07 0,05 

Salgado Frito 0,04 0,22 0,00 

Destilados -0,08 0,16 -0,00 

Refrigerante 0,19 0,22 -0,00 

Embutidos 0,09 0,08 -0,05 

Defumados -0,03 0,29 -0,07 

Cerveja -0,07 0,28 -0,07 

Pizza 0,12 0,00 -0,13 

Suco Industrializado 0,09 0,11 -0,15 

 O estado nutricional e metabólico não apresentaram relação estatística 

significativa com o padrão alimentar moderno (Tabela 19), que é composto por 
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grupos de alimentos ricos em lipídios, carboidratos e produtos cárneos 

industrializados. Verificou-se a associação inversa entre o estado nutricional e o 

padrão alimentar tradicional, que é caracterizados pelos grupos de alimentos que 

estão incluídos na dieta brasileira. O padrão alimentar saudável apresentou a 

relação direta estatisticamente significante com o estado metabolicamente não 

saudável. Estes resultados podem apresentar o viés de causalidade reversa, pois o 

presente estudo se trata de um estudo transversal que restringe algumas 

associações por não estabelecer relações de causalidade entre a exposição e o 

desfecho pela ausência de temporalidade do evento. 

Tabela 19 – Associação entre o Padrão Alimentar e o Estado Nutricional e Metabólico. 

    Padrão 1  Moderno    

Parâmetros Coeficiente EP P* r2 

Estado Nutricional    0,022 

Sobrepeso -0,23 0,18 0,211  

Obesidade -0,35 0,19 0,070  

Estado Metabólico     

Metabolicamente Não Saudável -0,23 0,17 0,169 0,011 

Resistência Insulínica -0,17 0,16 0,273 0,007 

AA Cetogênicos    0,010 

2T 0,16 0,19 0,406  

3T -0,08 0,19 0,688  

AACR    0,003 

2T 0,07 0,19 0,719  

3T -0,05 0,19 0,775  

    Padrão 2 Tradicional   

Parâmetros Coeficiente EP p r2 

Estado Nutricional    0,119 

Sobrepeso -0,70 0,17 0,000  

Obesidade -0,67 0,18 0,000  

Estado Metabólico     

Metabolicamente Não Saudável -0,21 0,17 0,207 0,010 

Resistência Insulínica -0,28 0,16 0,076 0,019 

AA Cetogênicos    0,017 

2T 0,11 0,19 0,577  

3T -0,21 0,19 0,278  

AACR    0,007 

2T -0,19 0,19 0,313  

3T -0,17 0,19 0,371  
AACR = aminoácidos de cadeia ramificada. EP= Erro Padrão . 2T= segundo tercil. 3T= terceiro tercil. 
*Análise MANOVA.  
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Tabela 19 – Associação entre o Padrão Alimentar e o Estado Nutricional e Metabólico. (Cont.) 

  Padrão 3  Saudável  

Parâmetros Coeficiente EP p r2 

Estado Nutricional    0,026 

Sobrepeso 0,35 0,18 0,057  

Obesidade 0,29 0,19 0,133  

Estado Metabólico     

Metabolicamente Não Saudável 0,42 0,16 0,012 0,037 

Resistência Insulínica 0,02 0,16 0,895 0,000 

AA Cetogênicos    0,003 

2T 0,06 0,19 0,738  

3T 0,14 0,19 0,463  

AACR    0,017 

2T -0,21 0,19 0,256  

3T 0,10 0,19 0,607  
AACR = aminoácidos de cadeia ramificada. EP= Erro Padrão . 2T= segundo tercil. 3T= terceiro tercil. 
*Análise MANOVA.  

 Ao se testar a associação entre os padrões alimentares obtidos e os 

aminoácidos isoladamente (Tabela 20), verificou-se que o padrão alimentar 

tradicional não apresentou relação estatisticamente significativa com nenhum deles. 

Por outro lado, o padrão alimentar moderno revelou associação com os aminoácidos 

serina, metionina, glutamina e asparagina. O padrão alimentar saudável exibiu 

relação estatisticamente significativa com valina, tirosina, metionina e leucina. O 

poder explicativo dos modelos ficou abaixo de 20%, sendo que o modelo do 

aminoácido asparagina foi o que revelou o menor poder explicativo.  

Tabela 20- Associação entre o Padrão Alimentar e Aminoácidos. 

 Padrão Alimentar Moderno 

Aminoácidos  Beta* Erro Padrão p R2 

Asparagina 1,6 0,7 0,025 0,10 

Glutamina 20,6 10,4 0,049 0,12 

Metionina 1,5 0,5 0,005 0,15 

Serina 10,0 2,4 0,000 0,20 

 Padrão Alimentar Saudável 

Aminoácidos  Beta* Erro Padrão p R2 

Leucina 7,6 3,4 0,028 0,16 

Metionina 1,3 0,5 0,015 0,14 

Tirosina 3,3 1,3 0,014 0,16 

Valina 12,6 3,4 0,028 0,12 

*ajustado por idade, energia, sexo, cor de pele, atividade física, renda família 
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7. DISCUSSÃO  

7.1 O PERFIL METABOLÔMICO DE AMINOÁCIDOS E AS ALTERAÇÕES 
METABÓLICAS DO ESTADO NUTRICIONAL 

Os resultados apontaram uma associação entre IMC e a concentração de 

isoleucina, leucina e valina estatisticamente significativa, demonstrando uma relação 

direta entre IMC e os aminoácidos de cadeia ramificada em concordância com a 

literatura consultada (OBERBACH et al., 2011; MORRIS et al., 2012; PEREZ-

CORNAGO et al., 2014). Neste sentido, o perfil metabolômico de aminoácidos pôde 

caracterizar o estado nutricional do individuo, reforçando os informações reportadas 

em estudos internacionais que indicam que a concentração plasmática desses 

aminoácidos esteve elevada nos indivíduos com obesidade (SHAHAM et al., 2008; 

TAI et al., 2010; WANG et al., 2011; BATCH et al., 2013; RAUSCHET et al., 2014; 

CORELLA e ORDOVÁS, 2015). 

 Com os resultados obtidos, pôde-se verificar que o estado nutricional de 

eutrofia e obesidade apresentaram diferenças significativas nas concentrações 

plasmáticas dos aminoácidos, revelando possível alteração das vias bioquímicas 

envolvidas com estes metabólitos. As concentrações plasmáticas de triglicerídeos e 

glicose demonstraram essa alteração bioquímica de acordo com o estado nutricional, 

sendo que os indivíduos com obesidade foram os que apresentaram valores 

elevados nestes indicadores bioquímicos. Este quadro bioquímico pode ser 

resultado do metabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada que sofrem 

catabolismo pela via da beta oxidação, gerando acetil-coenzima A que é oxidada 

pelo ciclo do ácido cítrico, por meio de fornecimento de dois átomos de carbono ao 

composto oxaloacetado para formar citrato. O acúmulo desse grupo de aminoácido 
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pode estar relacionado com a baixa atividade das enzimas envolvidas no seu 

catabolismo ou pelo excesso de compostos lipídicos nas mitocôndrias que retardam 

a oxidação dos aminoácidos (PIETILAINEN et al., 2007; ZHANG et al., 2013). Esse 

fenômeno bioquímico ocorre por conta da alta concentração de lipídios circulante 

(ZHANG, et al., 2013).  

 Os dados deste trabalho revelaram que os indivíduos com obesidade 

apresentaram os maiores índices de HOMA-IR e, consequentemente, a maior 

proporção de sujeitos com resistência insulínica (78%, p=0,000). Este quadro pode 

estar relacionada com a concentração plasmática de aminoácidos de cadeia 

ramificados, que foi maior no grupo de indivíduos com obesidade (SHAHAM et al., 

2008; TAI et al., 2010; WANG et al., 2011; RAUSCHET et al., 2014; GUERTIN et al., 

2014) e, portanto, com  exposição prolongada a este perfil pode levar o individuo a 

desenvolver resistência insulínica (HUFFMAN et al., 2009; LAFERRÈRE et al., 2011; 

MUÑOZ, 2013). Foi reportado que os aminoácidos de cadeia ramificadas estão 

relacionadas metabolicamente com a diminuição da sensibilidade a insulina e, 

consequentemente, com o desenvolvimento de diabetes tipo 2 (SHAHAM et al., 

2008; NEWGARD et al., 2009). 

A resistência insulínica pode ser também explicada pelo catabolismo 

incompleto dos aminoácidos de cadeia ramificada que pode aumentar a 

concentração de outros aminoácidos e de outros metabólitos. A concentração de 

glutamato aumentada, por exemplo, está relacionada com o incremento da sua 

síntese pela primeira etapa do catabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada, o 

que reflete na diminuição da concentração do cetoglutarato (PIETILÄINEN et al., 

2007; SHAHAM et al., 2008; NEWGARD et al., 2009). O acúmulo de glutamato 
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aumenta a transaminação do piruvato a alanina, que por sua vez, favorece a 

gluconeogênese (NEWGARD et al, 2009). Essa alteração bioquímica pode 

desenvolver intolerância a glicose em indivíduos com obesidade (HUFFMAN et al., 

2009). Os resultados obtidos apontaram para esse desvio do metabolismo pois tanto 

o glutamato como alanina aumentaram com o aumento do IMC, bem como, foi 

observado o aumento de insulina plasmática e do índice de resistência insulínica. 

 

 

7.2 O PERFIL METABOLÔMICO DE AMINOÁCIDOS DOS INDIVÍDUOS 
METABOLICAMENTE SAUDÁVEL  

 De acordo com análises realizadas para avaliar os indivíduos 

metabolicamente saudáveis e não saudáveis, verificou-se que o perfil metabolômico 

de aminoácidos foi o mesmo para aqueles classificados de acordo com o IMC. 

Averiguou-se, ainda, alterações nas concentrações plasmáticas de glicose, 

triglicerídeos, colesterol insulina e resistência insulínica que podem estar 

relacionadas com as alterações do metabolismo de aminoácidos (BATCH et al., 

2013; KRAMER, ZINMAN et al., 2013; BADOUD et al., 2014). As concentrações 

plasmáticas de aminoácidos (alanina, arginina, glutamina, glutarato, isoleucina, 

leucina, tirosina e valina) foram semelhantes aquelas observadas nos indivíduos 

classificados pelo seu estado nutricional,  

 Quando os indivíduos foram classificados de acordo com o IMC e 

subclassificados de acordo com estado metabólico saudável, não se verificou a 

diferença do perfil metabolômico de aminoácidos de cadeia ramificada entre os 
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indivíduos com obesidade classificados como metabolicamente saudáveis e não 

saudáveis, exceto para o aminoácido valina. Constataram-se diferenças estatísticas 

significativas apenas do aminoácido glicogênico alanina para distinguir os indivíduos 

metabolicamente saudável dos não saudáveis tanto com eutrofia como aqueles com 

sobrepeso. Portanto, ao realizar a subclassificação do estado nutricional em 

metabolicamente saudável ou não saudável, não foi possível identificar um perfil de 

aminoácidos que os distinguisse ou os caracterizasse. Outros estudos apontaram o 

aumento da concentração de aminoácidos cetogênicos nos indivíduos classificados 

com obesidade e metabolicamente não saudável, porém, quando comparados com  

aqueles que eram não obesos e metabolicamente saudáveis. (BATCH et al., 2013; 

KRAMER et al., 2013; BADOUD et al., 2014).  

 Por outro lado, ao se avaliar a interação do estado nutricional com a 

classificação de metabolicamente saudável e associá-la com os aminoácidos, 

constatou-se uma relação significativa estatisticamente com vários aminoácidos. O 

aumento do valor de beta dos aminoácidos foi verificado principalmente na interação 

entre metabolicamente não saudável e obesidade. Os resultados apontaram que o 

aumento do IMC possa ser um fator determinante para desenvolver a alteração 

metabólica (WAHL et al., 2015). Porém, o perfil metabolômico de aminoácido 

demonstrou ser eficiente em caracterizar os estados nutricional e metabólico, bem 

com a sua interação, podendo ser um instrumento interessante para estudos 

epidemiológicos (MORRIS et al., 2012; BATCH et al., 2013)   
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7.3 BIOMARCADORES PARA O ESTADO NUTRICIONAL E METABÓLICO 
 

 A análise fatorial por componente principal permitiu obter 5 padrões de 

aminoácidos, sendo que o primeiro o segundo, representam dois estados 

metabólicos distintos. O primeiro foi constituído principalmente pelo aminoácidos de 

cadeia ramificada relacionados com a beta oxidação (NEWGARD et al., 2009) e 

relacionados com os indivíduos com obesidade ou classificados como 

metabolicamente não saudáveis (ROBERSON et al., 2014). E o segundo padrão foi 

caracterizado pelos aminoácidos glicogênicos, que favorecem o metabolismo 

oxidativo do ciclo do acido cítrico.   

 Ao se associar os padrões de aminoácidos obtidos com o IMC, verificou-se 

que à medida que o IMC aumentou, a adesão ao padrão de aminoácidos 

cetogênicos (Padrão 1) também foi maior, observou-se a diminuição da adesão ao 

padrão com aminoácidos glicogênicos (Padrão 2). Uma vez mais foi possível 

verificar a tendência do incremento de IMC em favorecer a alteração metabolômica 

de aminoácido (TAI et al., 2010; WANG et al., 2011; MORRIS et al., 2012; BATCH et 

al., 2013; PEREZ-CORNAGO et al., 2014; RAUSCHET et al., 2014; CORELLA e 

ORDOVÁS, 2015).  

A estratificação pelo tercil dos padrões aminoácidos permitiu reforçar essa 

relação com as alterações metabólicas. Os tercis extremos do primeiro padrão 

(aminoácidos cetogênicos) apresentaram diferenças estatísticas significativas para 

indicadores bioquímicos e metabólicos que favorecem o possível surgimento de 

diabetes tipo 2 (SHAHAM et al., 2008; NEWGARD et al., 2009), pois o terínicaceiro 

tercil apresentou maior proporção de indivíduos com obesidade (50%), 

metabolicamente não saudável (50%) e com resistência a insulina (73%). Já o 

segundo padrão (aminoácidos glicogênicos), apresentou situação inversa ao 
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primeiro, reforçando que os aminoácidos cetogênicos estariam relacionados com a 

obesidade e o aparecimento da resistência insulínica (NEWGARD et al., 2009; 

OBERBACH et al., 2011; WANG et al., 2011; WHAL et al., 2015) 

Neste sentido, o padrão de aminoácidos cetogênicos apresentaram 

características como biomarcador de alterações metabólicas relacionadas ao 

aumento de IMC, seguido pelo aminoácidos de cadeia ramificada, valina e alanina 

(OBERBACH et al., 2011; ZHANG et al., 2013; RAUSCHERT et al., 2014; WHAL et 

al., 2015). Esse mesmo padrão e aminoácidos também foram capazes de identificar 

e classificar os indivíduos com resistência insulínica (NEWGARD et al., 2009) e com 

metabolismo saudável (BATCH et al, 2013). Os valores de área sob a curva ficaram 

acima de 0,5, porém, com poder moderado para serem usados como biomarcadores, 

porque nenhum deles ultrapassou o limite de 0,8  (XIA et al., 2013). Entretanto, os 

biomarcadores estudados demonstraram sensibilidade e especificidade capazes de 

classificar corretamente os indivíduos em torno de 60 a 76% como resistente a 

insulina, com obesidade e metabolicamente saudável.  

 Os aminoácidos de cadeia ramificada são os principais aminoácidos que 

podem ser associados às alterações bioquímicas que levam ao desenvolvimento de 

doenças crônicas (BATCH et al, 2013; BOULET et al., 2015). Porém, trabalhar com 

o padrão de aminoácidos seria mais conveniente para buscar um resultado mais 

próximo dos fenômenos bioquímicos, pois os aminoácidos não atuam isoladamente 

e sim conjuntamente, um influenciando o metabolismo do outro, por conta da 

homeostase (NEWGARD et al., 2009).  
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7.4 O PERFIL METABOLÔMICA DE AMINOACÍDOS E A SUA RELAÇÃO 

COM O PADRÃO ALIMENTAR  

Os padrões alimentares obtidos neste estudo totalizaram o número de três, 

caracterizados por alimentos saudáveis (legumes, verduras, suco natural, frutas 

frescas, carne de frango, carne de peixe), não saudáveis (hambúrguer, salsicha, 

produtos de panificação açucarados, alimentos fritos, pastas) e tradicionais (arroz, 

feijão, pão, manteiga/margarina, café com açúcar, carne vermelha), que 

participavam da dieta local. Embora os dados de consumo alimentar foram obtidos 

em uma população brasileira, as características dos padrões alimentares deste 

estudo apresentaram características semelhantes a outros estudos (BRENNAN et al., 

2015; GUERTIN et al., 2014; BOUCHARD-MERCIER et al., 2013; FLOEGEL et al., 

2013; PERÉ-TREPAT et al., 2010). Os vegetais e carne não vermelha estiveram 

presentes nos padrões classificados como saudável ou prudente; a carne vermelha 

e alimentos calóricos foram os principais constituintes dos padrões denominados 

não saudáveis. Os padrões que representavam a dieta da população estudada 

também foi caracterizada, sendo constituída por alimentos tipos dos hábitos 

alimentares do país (MENNI et al., 2012, ALTMAIER et al., 2011; PERÉ-TREPAT et 

al, 2010).  

O padrão alimentar moderno (não saudável) não demonstrou associação 

significativa com as variáveis que indicavam o estado nutricional e metabólico da 

população. A associação inversa significativa estatisticamente foi verificada entre o 

padrão alimentar tradicional e estado nutricional, e positivamente entre o padrão 

alimentar saudável e sobrepeso e metabolicamente não saudável. Os resultados 

mostraram uma tendência dos indivíduos a aderirem a um padrão alimentar mais 

saudável, independente da sua classificação pelo IMC ou alteração metabólica. 
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Provavelmente, estes resultados estariam relacionados as características gerais da 

população estudada que é saudável (BOUCHARD-MERCIER et al., 2013), pois a 

média dos indicadores bioquímicos se encontravam dentro dos limites normais, foi 

composta por cerca de 26% de obesos e por indivíduos cuja idade média foi de 50 

anos.  

 O padrão alimentar não saudável ou moderno apresentou associação 

estatisticamente significativa com os aminoácidos serina, metionina, glutamina e 

asparagina, o padrão alimentar saudável, com valina, tirosina, metionina e leucina. 

Esta relação positiva indicou um aumento da concentração plasmática de 

aminoácido devido ao consumo de alimentos proteicos (FLOEGEL et al., 2013; 

BOUCHARD-MERCIER et al., 2013), pois em ambos apresentam alimentos ricos em 

proteínas, tais como hambúrguer, salsicha, ovo, carne seca, carne de frango e de 

peixe. O aminoácido serina foi associado a um padrão alimentar caracterizado por 

alimentos calóricos e pobres em frutas e vegetais e peixe (FLOEGEL et al., 2013; 

BOUCHAR-MERCIER). Os aminoácidos de cadeia ramificada (valina, leucina, 

isoleucina), os aromáticos (fenilalanina, tirosina, triptofano), metionina, lisina, 

arginina, glutamina, treonina e asparagina apresentaram relação com os padrões 

alimentares constituídos por alimentos proteicos de origem animal e vegetal 

(FLOEGEL et al., 2013; PERÉ-TREPAT et al., 2010). Seria de esperar que que um 

consumo de alimentos de origem animal aumentasse a concentração de 

aminoácidos circulantes quando comparado com os de origem vegetal, por estes 

últimos possuírem proteínas com menor biodisponibilidade, todavia, a concentração 

plasmática de aminoácidos varia por diversos fatores como o tipo de alimento (UHE 

et al., 1992) ou pelo metabolismo do individuo (SOUCY e LEBLANC, et al, 1998). 

Como as amostras de sangue foram obtidas em jejum, poderia assumir que as 
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variações de concentração de aminoácidos ocorram devido a uma resposta 

metabólica a dieta regular rica em alimentos de origem animal do que pela 

biodisponibilidade da proteína ou pela consumo recente de um grupo de alimentos 

(ALTMAIER et al., 2010).  

 

 

7.5 O PERFIL METABOLÔMICO DE AMINOÁCIDOS E O CONSUMO DE 

MANGANÊS 

 A ingestão de manganês pela população estudada variou de 1,2 a 5,3 mg/dia. 

Baseando-se no consumo médio (2,5 mg/dia), a população estudada não teria 

deficiência desse mineral, pois a recomendação seria de 2,3 mg/dia para homens e 

1,8mg/dia para mulheres (Institue of Medicine, 2001). Neste sentido, a atividade 

mitocondrial estaria normal, sem alterações metabólicas, em função do manganês 

fazer parte das enzimas presentes nas mitocôndrias, responsáveis pelas reações de 

oxirredução de nutrientes (BURCH et al., 1975; SÁNCHEZ et al., 2010; ZHOU et al., 

2016). Todavia, foi encontrado  associação inversa do consumo de manganês com o 

índice de massa corporal, com o padrão metabolômica de aminoácidos e com 

aminoácidos isolados, especialmente os de cadeia ramificada, refletindo alteração 

do catabolismo de aminoácidos (HUFFMAN et al., 2009). Os indivíduos com 

obesidade apresentaram menor ingestão de manganês e mostraram uma 

associação inversa à ingestão deste mineral (SALEHI-ABARGOUEI et al., 2016). A 

baixa ingestão de manganês pode está relacionada com a mudança de hábito 

alimentar em reduzir o consumo de alimentos de origem vegetal (SANCHEZ et al., 

2010). O baixo consumo do mineral pode explicar a concentração elevada de 



 
 

96 

aminoácidos e de triglicerídeos circulantes (BURCH et al., 1975; ZHOU et al., 2016), 

uma vez que a baixa concentração de manganês pode levar à diminuição da 

atividade enzimática nas mitocôndrias (BURCH et al., 1975; SÁNCHEZ et al., 2010; 

ZHOU et al., 2016). Consequentemente, a diminuição da atividade mitocondrial 

levaria o aumento de triglicérides e o seu depósito nas células adiposas. 

(NEWGARD et al., 2009) 

 O hábito de beber infusão de mate e café pode proporcionar a ingestão maior 

de manganês (NHMRC, 2006), por apresentar concentrações elevada do mineral 

quando se compara com os demais grupos de alimentos. Os dados indicam, ainda, 

a importância de consumir cerais, leguminosas e folhosos como fonte de manganês. 

Contudo, o hábito brasileiro de consumir arroz e feijão é constituído por um padrão 

alimentar capaz de oferecer a quantidade de manganês suficiente para atender a 

recomendação diária de ingestão deste mineral. O consumo de 3 a 4 porções de 

arroz ou 6 a 8 de feijão, atingiriam as necessidades diárias do micronutriente. 

Portanto, a indicação de 2,5 porções de arroz e 0,5 de feijão forneceriam a 

quantidade de manganês suficiente para as necessidade diárias para as mulheres e 

3,5 porções de arroz e 1 de feijão, para os homens. Consequentemente, com esse 

padrão alimentar seria possível manter a atividade enzimáticas dos processos 

metabólicos das mitocôndrias, principalmente as enzimas do grupo MnSOD, 

diminuindo o risco de ocorrer alterações bioquímicas capazes de gerar doenças a 

longo prazo (MONTANO et al., 2009). 
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7.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 O presente estudo teve como limitação a identificação de dos metabólitos 

incluídos no kit obtido. Seria possível identificar outros metabólitos que poderiam 

estar relacionados com outras vias metabólicas ou com a dieta ou grupos de 

alimentos consumidos. Porém, o kit escolhido quantifica os metabólitos de vias 

metabólicas específicas que ajudam a entender as mudanças do metabolismo de 

forma mais precisa. A medida dos metabólitos no plasma pode ser influenciada pela 

técnica de análise empregada, armazenamento, transporte, bem como pela variação 

interna do indivíduo. Por esta razão, alguns dados podem não coincidir exatamente 

com os resultados de outros trabalhos.  

 Foi utilizado o questionário de frequência alimentar para elaborar os padrões 

alimentares. Esta ferramenta apresentou uma grande variedade de alimentos, mas 

que foi validada previamente e mostrou gerar resultados reprodutivos. Mas, pode 

estar susceptível a erro de medição. A informação do tamanho da porção consumida 

é algo que pode gerar confusão ao entrevistado e fornecer dados imprecisos. Esta 

imprecisão também pode ocorre por conta da memória, pois o entrevistado pode ter 

dificuldade em recordar os alimentos que consumiu, a sua quantidade, bem como a 

sua frequência. Ou seja, pode-se provoca um erro relacionado ao sub-relato da 

ingestão energética. Geralmente, a imprecisão da coleta de dados, a subjetividade 

de realizar os agrupamentos dos alimentos poder produzir erros sistemáticos ao 

obter os padrões alimentares e na associação com os metabólitos plasmáticas. 

Particularmente, neste estudo, a aplicação do questionário de frequência alimentar e 

a coleta de sangue foram feitas em dias distintos. Além disso, os processos de 

digestão, absorção, multiutilização, metabolismo, excreção, mecanismos 
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homeostáticos, podem ter efeitos sobre a relação entre a quantidade ingerida e 

medição bioquímica. Estas podem ser mais outras razões para explicar possíveis 

discordâncias com os dados das literaturas consultadas. 

 Além disso, a tomada de decisão e a interpretação na análise fatorial 

exploratória podem não ser a mesma dos autores estudados, gerando 

consequentemente, resultados diferentes, limitando uma comparação mais precisa 

dos dados publicados. Somando a isso, as perdas amostrais, reduzindo o número 

de participantes na pesquisa, limita a possibilidade de estratificações das análises e 

a validade externo do estudo.  

O fato da literatura consultada usar diferentes metodologias estatísticas para 

obter os resultados nesta área pode ter contribuído para tais divergências, 

originando dados super ou subestimados. Por esta motivo, o presente estudo se 

preocupou em usar as metodologias mais frequentemente utilizadas pelos autores 

consultados. 
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8 CONCLUSÃO 
 

 A análise metabolômica demonstrou a associação entre o estado nutricional e 

os aminoácidos. Esta relação demonstrou que a concentração da maioria dos 

aminoácidos aumentou com o incremento de IMC. Os aminoácidos que tiveram esta 

associação foram alanina, glutamina, glutamato, glicina, isoleucina, leucina, 

fenilalanina, serina, tirosina e valina. Portanto, foi possível determinar o perfil 

metabolômico capaz de caracterizar os indivíduos com eutrofia, sobrepeso e 

obesidade.  

Este perfil também foi identificado para distinguir indivíduos metabolicamente 

saudável e não saudável. A concentração plasmática da maioria dos aminoácidos 

estiveram aumentadas no estado metabólico não saudável.  

Os aminoácidos de cadeia ramificada, alanina e o padrão metabolômico de 

aminoácidos cetogênicos se destacaram tanto na associação com o estado 

nutricional, como com o estado metabólico. Podendo, assim, ser empregados como 

biomarcadores para classificar indivíduos de acordo com o estado nutricional e pelo 

estado metabólico.  

 Porém, o perfil metabolômico de aminoácidos não diferenciou os indivíduos 

metabolicamente saudáveis dos não saudáveis dentro de uma mesma categoria de 

IMC. Portanto, não foram identificados obesos metabolicamente saudáveis e não 

saudáveis, indicando que este grupo pode desenvolver resistência insulínica por já 

apresentar o seu metabolismo alterado. 

 Os padrões alimentares da população estudada denominados moderno (não 

saudável), tradicional e saudável não apresentaram relação estatisticamente 

significativa com o padrão metabolômico de aminoácidos e AACR. Os indivíduos 

com sobrepeso e obesidade tiveram um tendência em não aderir ao padrão 
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alimentar tradicional. O contrário pôde ser observado entre os indivíduos com 

sobrepeso e os metabolicamente não saudável com o padrão alimentar saudável. 

Os padrões alimentares Moderno e Tradicional tiveram associação positiva com 

aminoácidos de forma isolada, com resultados que dificultam uma interpretação 

metabólica plausível. 

 O consumo de manganês pela população estuda apresentou dentro da 

ingestão diária recomendada (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001), sendo que os 

principais alimentos que contribuíram com a sua ingestão foram chá mate, pães, 

arroz e feijão. Estes alimentos indicam a qualidade nutricional da dieta tradicional da 

população brasileira em ofertar este micronutriente. 

Os indivíduos com obesidade ou com alteração metabólica ou com 

resistência insulínica demonstraram baixo consumo de manganês, o que poderia 

comprometer o seu estado metabólico e, consequentemente a sua saúde. Afinal, 

verificou-se uma associação inversa de consumo de manganês e o perfil 

metabolômico de aminoácidos cetogênicos, que estão relacionados com a 

obesidade e resistência insulínica. 

 Contudo, a metabolômica relacionada aos aminoácidos foi capaz de 

estabelecer associação inversa entre o consumo alimentar do nutriente manganês, e 

direta entre o estado nutricional e metabólico da população estudada. Mas não 

demonstrou relação entre o perfil de aminoácidos e os padrões alimentares obtidos. 

Entretanto, os aminoácidos de cadeia ramificada e o perfil de aminoácidos 

relacionados à cetogênese demonstraram capacidade de classificar os indivíduos 

quanto ao estado nutricional, alteração metabólica e resistência insulínica.  
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11. APÊNDICE 1- PARÂMETROS FENOTÍPICOS E INGESTÃO DIETÉTICA ESTRATIFICADOS POR SEXO. 

      Mulheres n=80           Homens n=88       

Características Gerais % Média DP Mediana Min Max   % Média DP Mediana Min Max p 

Idade (anos)  49 19 43 20 89   52 18 54 20 89 0.230 

IMC (Kg/m2)  27 6 26 18 47   26 5 25 17 42 0.185 

CC (cm)  91.1 12.6 92 66 135   94.2 14.1 92 68 136 0.139 

Obesidade (%) 25       24      0.864 

Etnia (brancos, %) 66       47      0.010 

Ativo (sim,%) 19       23      0.543 

Medicamento (sim,%) 36       24      0.079 

Renda per Capita (R$)  701.30 712.30 515.85 0.00 2312.50   809.05 916.36 525.00 0.00 2625.00 0.399 

Ingestão Dietética                             

Lipídios (g/dia)  52.9 15.5 51.7 20.7 100.4   66.6 22.5 63.12 30.3 126.9 0.001 

Carboidratos (g/dia)  184.2 41.3 179.8 118.3 296.7   231.3 60.3 221.3 129.4 461.6 0.000 

Proteína (g/dia)  65.2 14.5 65.3 36.18 109.7   85.6 22.1 83.2 43.8 146.3 0.000 

Calorias (kcal/dia)  1457.8 322.8 1425.6 815.6 2142.7   1887.8 493.92 1836.5 1013.9 3281.2 0.000 

Indicadores Bioquímicos                             

Glicose (mg/dL)  88.3 41.8 78.0 32.0 326.0   82.5 16.5 78.0 32.0 147.0 0.227 

Triglicerídeos (mg/dL)  129.0 91.1 103.5 23.0 737.0   158.3 120.5 127.0 32.0 862.0 0.080 

Colesterol Total (mg/dL)  190.1 40.6 185.0 122.0 287.0   190.1 46.0 187.5 86.0 277.0 0.999 

HDL (mg/dL)  51.0 11.4 50.5 31.0 81.0   44.4 9.9 43.5 24.0 75.0 0.000 

LDL (mg/dL)  114.0 33.0 111.5 49.0 193.0   115.2 36.8 117.0 30.0 197.0 0.827 

Insulina (uUI/mL)  21.1 24.3 16.7 4.1 205.7   20.5 17.7 15.8 2.7 102.8 0.838 

HOMA-IR  5.0 7.6 3.3 0.81 54.0   4.1 3.7 3.3 0.5 13.4 0.346 

SM 36       26      0.152 

RI 60             60           0.976 
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