
67

Educação Física / Physical Education

Ciclo rítmico metabólico, composição corporal e exercício físico

Metabolic rhythmic, body composition and exercise

Grasiely Faccin Borges1, Josiane Aparecida Alves Bianchini2
1Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, Coari-AM, Brasil; 2Programa de Pós-Graduação Associado em
Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, Brasil. 

Resumo

A prevalência da obesidade vem aumentando em todo o mundo, parecendo não ser somente uma epidemia, mas uma representação fisiológica
anormal, bem como uma resposta natural às práticas do mundo moderno. Neste contexto, o presente trabalho teve com objetivo organizar e
verificar a aplicabilidade dos conteúdos dos ciclos metabólicos referente à composição corporal, sono e prática de exercícios físicos. Observa-
se que tanto a qualidade do sono quanto a prática de exercícios físicos podem modular ciclos rítmicos metabólicos, verificou-se esse compor-
tamento com vários estudos com diversos hormônios. Os resultados apontaram para a inclusão de parâmetros relacionados à qualidade de
sono e da prática regular de exercícios físicos não só no tratamento da obesidade, mas também em casos de diabetes, síndrome metabólica
entre outras doenças, pois estes demonstraram poder ter influência sobre o acúmulo de adiposidade corporal e na regulação circadiana.
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Abstract

The prevalence of obesity is increasing worldwide, seems not only an epidemic, but an abnormal physiological representation, and a natural res-
ponse to the practices of the modern world. In this context, this study was aimed organize and verify the applicability of the contents of metabolic
cycles on body composition, sleep and physical exercise. It is observed that the quality of sleep as the practice of physical exercise may modulate
rhythmic metabolic cycles, there was this behavior in several studies with various hormones. Results pointed to the inclusion of parameters related
to quality of sleep and regular practice of physical exercise not only in the treatment of obesity, but also in cases of diabetes, metabolic syndrome
and other diseases, because they demonstrated to have influence on the accumulation of adiposity body and the circadian regulation.

Descriptors: Obesity; Exercise; Metabolism; Motor activity

Introdução

A obesidade é um problema de saúde pública que vem cres-
cendo a cada dia1-2, no Brasil essa epidemia tem sido demonstrada
por uma transição nutricional passando da desnutrição a obesidade
relatada por diversos estudos3-4. Verifica-se que durante a história,
as epidemias só foram controladas quando fatores ambientais foram
incluídos nos modelos de resolução e nas ações de políticas de
saúde pública5. A epidemia da obesidade necessita de olhares e
evidências de uma abordagem ampla, que contemple intervenção,
educação, mudanças de hábitos, comportamentos, entre outros.

Recentemente verifica-se certo distanciamento da prática em
relação às novas descobertas fisiológicas, dizendo que a obesidade
surgirá de várias fontes. Uma dessas discussões atuais é em relação
ao comportamento anormal do sono/vigília, como exemplo pode-
se citar os trabalhadores que atuam em turnos alternados, ou
mesmo que desempenham funções 12, 23 e até 48 horas, indiví-
duos que sofrem de insônia ou distúrbios do sono, ou até mesmo
os ocasionados de forma voluntária, todas essas alterações de modo
de vida podem alterar os relógios intracelulares. Estes relógios são
mecanismos celulares que permitem as células/tecidos antecipar
as variações diurnas dos ambientes (exemplo ciclo de luminosi-
dade). Alguns fatores do ambiente podem aumentar os níveis de
circulação de nutrientes (glicose, ácidos graxos, e triglicerídeos) e
de vários hormônios (insulina, glucocorticóides). Como tais alter-
nações no mecanismo celular, em particular os adipócitos, prova-
velmente também podem ser influenciados e influenciar nessas al-
terações metabólicas, causando acúmulo adiposo, e/ou obesidade.
Embora o metabolismo do tecido adiposo venha sendo muito es-
tudado, pouco é entendido sobre o mecanismo molecular desses
eventos, e muito menos a sua aplicabilidade no dia a dia.

Períodos críticos, sensíveis à obesidade já foram documentados6,
podendo auxiliar a desenvolver estratégias de prevenção e de tra-
tamento desta doença. Flutuações naturais, no peso corporal, as-
sociado com mudanças sazonais têm sido observadas em muitas

espécies de mamíferos sugerindo um papel central dos relógios
circadianos no controle do peso corporal e adiposidade, demons-
trando intimamente a relação de fatores genéticos com os ambien-
tais. Atualmente tem-se defendido que estressores ambientais (ex.
fragmentação do sono) podem interagir com os genes da obesidade
podendo modular e definir traços dessa doença7. 

É importante destacar que muitas vezes existe uma lacuna entre
o crescente avanço científico e a atuação profissional, sendo assim
o objetivo do presente estudo é sintetizar as evidências científicas
disponíveis na literatura sobre ciclo metabólico, adiposidade e exer-
cício físico a fim de poder auxiliar na formulação de intervenções
de profissionais e pesquisadores no seu cotidiano de trabalho.

Revisão da literatura 

O estabelecimento da ritmicidade biológica é um processo bas-
tante complexo, envolvendo a maturação de vários sistemas e não
deve ser confundido com o momento do nascimento. Isto é devido,
pois há ritmos manifestando-se desde as formas embrionárias, po-
rém, alguns tipos de ritmos só irão aparecer mais tarde como, por
exemplo, os dos hormônios relacionados às funções reprodutivas8.

O principal elemento de ajuste dos ritmos biológicos é o ciclo
sono-vigília. Esse ciclo é responsável muitas vezes pela qualidade
das atividades da vida cotidiana. A exposição à luminosidade,
como ao sol, contribui para a regularização do ritmo circadiano.
Nessa exposição há liberação da melatonina, que ajusta a tempe-
ratura central do corpo e a consolidação do sono. O ciclo claro/es-
curo é o mais importante fator ambiental sincronizador dos ritmos
biológicos9.

A função endócrina do tecido adiposo é de grande importância na
regulação dos ciclos metabólicos, as alterações podem variar com a
gravidade da obesidade e o fenótipo da distribuição dessa gordura
corporal10. Essa regulação de ciclos metabólicos vem sendo relatada
por diversas pesquisas as quais se dá destaque nesta revisão.

Estudos demonstraram que indivíduos obesos dormem mais du-
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rante o dia e provavelmente experimentam perturbações de sono
durante a noite, ou seja, podem estar passando por uma desregu-
lação de seu ciclo-sono/vigília11. Outro estudo destacou que o Ín-
dice de Massa Corporal (IMC) e a relação cintura/quadril, entre
homens e mulheres, independente da idade, sexo, nível de atividade
física, fumo e nível de educação pode estar possivelmente associada
com a duração de trocas de turno no trabalho12. 

Em operários de plataformas marítimas, observou-se que os me-
lhores preditores do IMC foram idade e trabalho noturno, os mais
elevados IMCs foram reportados entre os trabalhadores noturnos13.
A obesidade também foi associada com redução de horas de sono
e longas horas de trabalho em homens trabalhadores chineses14.

Vários estudos têm verificado também uma associação entre
problemas de sono e o aumento do IMC, ou do risco de sobrepeso
até mesmo entre crianças15-17. 

Atualmente verifica-se que a obesidade é um forte fator de risco
à insônia e algumas pesquisas vêm confirmando que problemas
de sono também podem causar obesidade7 apresentando uma re-
lação que pode desencadear diversos problemas de saúde. Até
mesmo estudos com crianças apresentaram indícios da associação
entre aumento do IMC e as desordens relatadas do sono18-20, des-
tacando que não é um problema que ocorre somente com adultos
ou idosos, mesmo sabendo que o processo de envelhecimento
pode alterar a ritmicidade dos ciclos metabólicos, pois alterações
circadianas são associadas com uma diminuição na qualidade de
sono apresentado com o aumento da idade21.

A perda crônica de sono como consequência da restrição voluntária
dos horários de dormir é uma condição endêmica da vida moderna,
esse comportamento exerce um efeito modulatório sobre o metabo-
lismo da glicose e mecanismo molecular. O potencial impacto re-
corrente do sono no risco para o diabetes e obesidade tem sido in-
vestigado recentemente. Em sujeitos com restrição do sono (4h por
noite por seis dias), a glicose apresentou taxas de utilização quase
40% menores, quando comparada com um grupo controle com mais
horas de sono (8h por noite). Em insulino-dependentes a utilização
da glicose foi 30% menor quando ocorreu a privação de sono22.

Outra alteração observada é sobre os níveis de leptina plasmática
circulante, que são elevados em pacientes masculinos recentemente
diagnosticados com apnéia de sono, tornando-os mais propensos a
um aumento do ganho de peso corporal. Alto nível de leptina em
obesos pode indicar uma resistência metabólica desse hormônio23.
Outro estudo indicou que níveis elevados de leptina pacientes com
Apnéia Obstrutiva do Sono, independente do percentual de gordura
corporal, sugerem que a presença deste distúrbio está associada
com a resistência a efeitos de redução de peso pela leptina24. Eleva-
dos níveis de leptina e também de grelina, que é um hormônio gas-
trointestinal e um potente estimulador da liberação de GH, nas cé-
lulas somatotróficas da hipófise e do hipotálamo, não são
determinados somente pela obesidade, uma vez que seus níveis di-
minuem com a aplicação de terapias de pressão positiva contínua,
principalmente em pacientes com Apnéia Obstrutiva do Sono25-26.

Problemas com o sono são comuns entre as pessoas de idade
mais avançadas, existem evidências que nesse período da vida a
insônia seja relativamente persistente ou crônica27. 

O processo de envelhecimento é acompanhado por modificações
sociais, familiares, biológicas e na arquitetura do sono. Estas mu-
danças atingem tanto a qualidade de sono quanto os ritmos bioló-
gicos. O sistema circadiano, como outros sistemas psicofisiológicos,
apresenta mudanças com o aumento da idade, entre elas estão
uma redução da amplitude, um avanço na fase, e uma diminuição
de períodos têm sido observadas nos ritmos circadianos da tempe-
ratura, da melatonina, e também do tempo de sono e vigília21. 

Descobertas indicam que variações diurnas cardíacas são atri-
buídas a mudanças na atividade simpática, o aumento do débito
cardíaco observado em ratos durante exercícios noturnos foi asso-
ciado ao aumento da oxidação dos carboidratos e do consumo de
oxigênio (com uma não significativa mudança na oxidação dos
ácidos graxos)28. Este estudo evidenciou que a expressão genética,
incluindo reguladores da utilização dos carboidratos, oxidação
dos ácidos graxos, e função mitocondrial, apresenta variação cir-
cadiana com picos em determinadas horas do dia ou da noite.

Alternações em comportamentos circadianos do metabolismo
têm sido associadas com doenças em humanos. Uma pesquisa
entre sujeitos saudáveis e portadores de diabetes mellitus tipo I,
observaram que a lipólise decaiu pela tarde e demonstrou um au-
mento durante a noite, entretanto, no grupo de diabetes tipo I, a li-
pose aumentou mais cedo durante a noite do que nos saudáveis.
Permanecendo elevada durante a noite, isso demonstra que a lipose
possui um ciclo circadiano com ritmo definido e que sofre altera-
ções decorrentes da diabetes tipo I29.

Estudos em laboratórios com adultos jovens e saudáveis, que fo-
ram submetidos à limitações parciais de sono, demonstraram alte-
rações nos marcadores do metabolismo da glicose, incluindo a di-
minuição de tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina. A
regulação neuro-endócrina do apetite também foi afetada, assim
como os níveis do hormônio anorexigênico, a leptina, foi dimi-
nuída, visto que os níveis de grelina se elevaram. Estas alterações
foram correlacionadas com fome e apetite aumentados, podendo
conduzir a um ganho excessivo de peso.  Essas evidências suportam
a associação entre curta duração de sono e o risco para diabetes e
obesidade.  Perda crônica de sono, comportamentos relacionados
ou desordens de sono, podem aumentar o risco para o ganho de
peso, resistência de insulina e diabetes tipo II30.

É importante destacar que não somente o tecido adiposo, mas
também o tecido muscular passa por alterações rítmicas, foram
observadas respostas de variação diária nos ácidos graxos tanto no
músculo cardíaco quanto no estriado esquelético, importante res-
posta fisiológica principalmente para pacientes que realizam trata-
mento farmacológico28.

As evidências científicas sobre as alterações do ritmo metabólico
demonstram que os fatores que podem influenciar o sobrepeso e a
obesidade são: sono, luminosidade, exercícios físicos, períodos de
alimentação, e estes fatores veem ganhando cada vez mais o inte-
resse nos últimos anos por pesquisadores de diversas áreas.

Discussão

A atividade física regular pode ter um efeito benéfico sobre os ritmos
circadianos e a qualidade de sono. Mudanças na retina, no núcleo su-
praquiasmático e na glândula pineal parecem ser relevantes para as
mudanças no comportamento como também a redução de atividade
física e da fotoestimulação. Estas mudanças ontogênicas no ritmo cir-
cadiano aparecem frequentemente com a redução da qualidade de
sono, e assim uma redução na agilidade e desempenho diário21.

Estudos têm demonstrado que a participação em eventos sociais
de curta duração e programas de atividade física melhoram o de-
sempenho cognitivo e a qualidade subjetiva de sono entre idosos22.
Em uma pesquisa que acompanhou durante oito anos idosos com
idade acima de 65 e verificou sobre a influência dos níveis de ati-
vidade física e envolvimento social em relação à prevalência e
história natural de insônia sugeriu que, independente do envolvi-
mento social, altos níveis de atividade física habitual parecem ser
um importante protetor contra a insônia incidente e também crô-
nica, nas idades mais avançadas da vida27.

Houve um debate considerável a respeito do valor do exercício
físico sobre a melhoria do sono, em grande parte devido à dificul-
dade dos pesquisadores em medir a qualidade do sono, entretanto
a eficácia do exercício físico sobre o sono atualmente é reconhecida
e aceita pela American Sleep Disorders Association como uma in-
tervenção não-farmacológica para a melhoria do sono, apesar disso
pouco se tem recomendando ou prescrito o exercício físico com
essa finalidade8. Sobre a relação sono e exercício físico, uma
revisão realizada9, tratando sobre a prática de exercícios físicos e
melhoria dos padrões de sono, identificou três hipóteses que nor-
teiam os estudos: a primeira termorregulatória, a segunda que seria
a conservação de energia e a terceira hipótese que seria uma forma
de restaurar e compensar.

O exercício além de ser ajustador desses ciclos, melhora a qualidade
de sono e a composição corporal. O principal elemento de ajuste dos
ritmos biológicos é o ciclo sono-vigília. Esse ciclo é responsável muitas
vezes pela qualidade das atividades da vida cotidiana.

A hipótese de combinação de exercícios e dieta baixa em gor-
duras (alta em carboidratos) pode ser ótima para a redução de gor-
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dura, no entanto no que diz respeito à quantidade, modalidade ou
a intensidade de exercícios mais eficazes para as mais diversas si-
tuações ainda merece a atenção dos investigadores20. 

Dos fatores comportamentais com maior interferência sobre os
distúrbios do sono na velhice são a redução da atividade física e da
exposição à luz solar. A atividade física regular parece resultar em
um aumento da profundidade e duração do sono21. Contudo alguns
cuidados devem ser observados: os exercícios devem ser adequados
às condições de saúde do idoso, devem ser realizados várias horas
antes de dormir9.

Com relação à linha de tempo de uma vida, e suas diversas
fases, a antropobiologia também ressalta a própria percepção de
temporalidade do corpo humano como um fenômeno plástico e
modelado tanto pela cultura quanto pela experiência subjetiva,
modelada também pelas marcas anatomo-fisiológicas8.

Estudos transversais indicam que existem alguns preditores me-
tabólicos que associam a obesidade como baixo coeficiente respi-
ratório, à resistência à insulina, à alta atividade do sistema nervoso
simpático e às elevadas concentrações de leptina plasmática, ao
contrário de estudos longitudinais que tem indicado baixas con-
centrações de leptina5.

Um modulador importante e regulador do ciclo metabólico do
sistema nervoso simpático é o sono, é possível afirmar que proble-
mas de sono estão associados com elevados níveis de repouso de
cortisol. O cortisol ativa a lipase das lipoproteínas o qual tem de-
monstrado como uma forma de acumular gordura22.

Há necessidade de estudos de interação de exercício, dieta e
outros fatores para serem utilizados em intervenções na escola e
na comunidade. Algumas descobertas científicas mais recentes
ainda não têm sua aplicabilidade comprovada20.

O exercício físico regular pode exercer adaptações favoráveis
ao organismo e deve ser pensado como forma de tratamento ou
prevenção em indivíduos que apresentam resistência à insulina e
outras anormalidades metabólicas, evidenciadas tanto na síndrome
metabólica quanto pelo uso de glicocorticóides10.

Conclusões

Com os resultados apresentados das evidências científicas sobre ci-
clos metabólicos, por diversos trabalhos observa-se que tanto a quali-
dade do sono quanto a prática de exercícios físicos podem modular
ciclos rítmicos metabólicos, verificou-se esse comportamento em vários
estudos, com destaque aqueles que verificaram padrões hormonais. 

Os resultados apontaram para a inclusão de parâmetros relacio-
nados à qualidade de sono e da prática regular de exercícios físicos
não só no tratamento da obesidade, mas também em casos de dia-
betes, síndrome metabólica entre outras doenças, pois estes de-
monstraram poder ter influência sobre o acúmulo de adiposidade
corporal e na regulação circadiana.

Essas informações deveriam ser levadas em consideração como
forma de auxiliar na formulação de intervenções de profissionais e
pesquisadores da área da saúde no seu cotidiano de trabalho.
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