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Obesity is fundamentally a problem of energy balance that develops when 
the energy intake is greater than the total energy expenditure (TEE). TEE 
is composed by the sum of resting energy expenditure (REE), thermal effect 
of foods and thermal effect of physical activity. Many factors can affect 
energy expenditure and energy homeostasis. Historically, the energy 
expenditure has been measured by indirect calorimetry. However, more 
recently, the use of doubly labeled water has allowed the assessment of 
energy expenditure in a 24 hour period, which expanded the knowledge 
on energy metabolism. Factors such as gender, age, thyroid disorders, 
physical activity and body composition affect REE as already established 
in the literature. However, there has been speculation whether other 
factors, such as adipocytokines and diet composition, which might be 
involved in the genesis of obesity by decreasing the REE. So, this paper 
aims to review the factors that can alter the energy metabolism.
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RESUMORESUMEN

La obesidad es fundamentalmente un problema 
del equilibrio energético que aparece cuando 
la energía aportada por los alimentos es mayor 
que el gasto total de energía, compuesta esta 
por el gasto energético de reposo (GER), el 
efecto térmico de los alimentos y el efecto 
térmico de la actividad física. Muchos factores 
pueden afectar el gasto de energía y así la 
homeostasis de energía. Históricamente, el 
gasto de energía se ha medido por calorimetría 
indirecta y, más recientemente, el uso de agua 
doblemente marcada ha permitido avanzar 
en el conocimiento sobre metabolismo de la 
energía. Factores como género, edad, trastornos 
de la tiroides, actividad física y composición 
corporal afectan el GER lo que ya está bien 
establecido en la literatura. Sin embargo, 
sobre otros factores como adipocitocinas y 
composición de la dieta que también  podrían 
estar involucrados en la génesis de la obesidad, 
solo existen especulaciones. Se ha observado, 
eso si, que disminuyen el GER. En este estudio 
se examinan los factores que pueden alterar el 
metabolismo energético.

Palabras clave: Obesidad. 
Metabolismo Energético. Citocinas. 
Calorimetría Indirecta.

A obesidade é um desequilíbrio do balanço 
energético que se desenvolve quando a ingestão 
de energia proveniente dos alimentos é maior 
que o gasto energético total, composto de 
gasto energético em repouso (GER), efeito 
térmico dos alimentos e efeito térmico da 
atividade física. Muitos fatores podem afetar 
o gasto energético e, assim, a homeostase 
energética. Historicamente, o gasto energético 
tem sido medido pela calorimetria indireta 
e, mais recentemente, o emprego da água 
duplamente marcada tem permitido ampliar os 
conhecimentos sobre o metabolismo energético. 
Fatores como o sexo, idade, disfunções da 
tireoide, atividade física e composição corporal 
afetam o GER e isto já está bem estabelecido na 
literatura. Porém, especulam-se outros fatores, 
tais como as adipocitocinas e a composição da 
dieta que poderiam estar envolvidos na gênese 
da obesidade, por levarem a diminuições 
do GER. Desta forma, este trabalho teve por 
objetivo revisar os fatores que podem alterar o 
metabolismo energético.

Palavras-chave: Obesidade. 
Metabolismo Energético. Citocinas. 
Calorimetria Indireta.
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INTRODUÇÃO

O organismo humano constitui-se de um sistema termodinâmico que necessita de 

energia para manter o funcionamento e, para isso, encontra-se em constante troca com o 

meio ambiente (WELCH, 1991). A energia para manter os processos vitais é obtida pela 

oxidação de nutrientes contidos nos alimentos ingeridos. Essa energia é armazenada 

primariamente como trifosfato de adenosina (ATP), que é formado a partir da oxidação de 

glicose, proteína ou lipídio (SMYRNIOS; CURLEY, 1996). Esse processo consome oxigênio 

e produz água, gás carbônico, energia química armazenada nas ligações fosfato do ATP e 

calor que é dissipado para o meio ambiente. Aproximadamente 65% da energia liberada 

na oxidação de substratos é transformada em energia química armazenada no ATP e 35% 

da energia é liberada sob a forma de calor (DIENER, 1997).

Sabe-se que a obesidade é um desequilíbrio do balanço energético e se desenvolve 

quando a ingestão de energia proveniente dos alimentos é maior que o gasto energético total, 

o qual é composto pelo gasto energético em repouso (GER), efeito térmico dos alimentos e 

efeito térmico da atividade física. Quando ocorre um balanço energético positivo, ou seja, 

quando a ingestão é maior que o gasto energético, o excesso de energia é transformado 

em lipídio (triacilglicerol) e depositado em um órgão altamente especializado em estocar 

energia, o tecido adiposo branco (TRAYHURN, 2007). Porém os fatores que levam a esse 

desequilíbrio não estão bem estabelecidos.

Indivíduos obesos geralmente relatam uma ingestão energética não tão superior à 

de indivíduos magros e, frequentemente, relatam difi culdade em perder peso com dietas 

hipocalóricas. Dessa forma, mesmo considerando que os métodos utilizados para estimar 

o consumo de alimentos são limitados, já que dependem da memória e, principalmente, 

indivíduos obesos tendem a subestimar o seu consumo, seja por falha de memória ou por 

vergonha ou culpa; tem sido levantada a hipótese de que obesidade é causada por defeitos 

metabólicos ou comportamentais que levariam a uma redução do gasto energético (JAMES, 

1985; JAMES; TRAYHURN, 1981). Entretanto, ainda não há um consenso se o metabolismo 

basal dos obesos e a termogênese sejam anormais e, principalmente, quais os fatores 

que poderiam estar alterando este metabolismo. Essa questão fundamentou o objetivo 

do presente trabalho, que foi o de revisar os fatores que podem alterar o metabolismo 

energético. Foram revisados estudos do período de 1978 a 2009, nas bases de dados Lilacs 

e MedLine, tomando-se como palavras-chave: gasto energético, calorimetria indireta, 

citocinas, obesidade, adipocinas, pressão arterial, grelina, leptina, adiponectina, fator de 

necrose tumoral alfa e interleucina-6.

COMPONENTES DO GASTO ENERGÉTICO TOTAL

Gasto energético total (GET) diário é o termo utilizado para defi nir a quantidade de 

energia necessária para que o organismo realize suas funções vitais somadas às atividades 

do dia a dia. Ele compreende o gasto basal, o efeito térmico da atividade física e o efeito 
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térmico dos alimentos (MEIRELLES; GOMES, 2004). O gasto energético basal compreende a 

energia despendida por um indivíduo em repouso, em um ambiente termicamente neutro, 

ao acordar pela manhã após 12 horas de jejum. Ele depende da massa magra (MM), da 

idade, sexo e de fatores familiares (BOGARDUS et al., 1986) e representa 60 a 75% do custo 

energético diário para que os sistemas orgânicos (bomba de sódio-potássio, manutenção 

do gradiente eletro-químico das membranas celulares, síntese de componentes orgânicos, 

funcionamento dos sistemas cardiovascular e respiratório e manutenção da temperatura 

corporal) funcionem adequadamente (ELWYN; KINNEY; ASKANAZI, 1981).

O efeito térmico dos alimentos é o aumento no gasto energético medido pelo 

calor produzido após ingestão de alimentos para que haja a digestão, transformação 

e armazenamento dos substratos energéticos e representa cerca de 5 a 10% do GET 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2002; PRENTICE, 2007). A intensidade e a duração deste 

efeito são determinadas primariamente pela quantidade e composição dos alimentos 

consumidos, principalmente devido ao custo metabólico incorridos do processamento e 

armazenamento dos nutrientes ingeridos (FLATT, 1978). O aumento do gasto energético 

durante a digestão acima das taxas basais dividido pelo conteúdo energético do alimento 

consumido varia de 5 a 10% para os carboidratos, 0 a 5% para as gorduras e 20 a 30% 

para as proteínas (INSTITUTE OF MEDICINE, 2005).

O efeito térmico da atividade física é o componente mais variável do gasto 

energético, pois varia de indivíduo para indivíduo bem como de um dia para outro. Em 

indivíduos sedentários representa cerca 15% do GET, enquanto que nos indivíduos ativos 

pode chegar a 30% (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

O gasto energético pode ser medido pela calorimetria indireta, que é uma técnica 

não-invasiva que utiliza as medidas de volume e concentração de gases que são inspirados 

e expirados pelos pulmões, para calcular o oxigênio (O2) consumido e a produção de 

gás carbônico (CO2). Desta forma, o gasto energético e o quociente respiratório (QR), 

que é a razão do CO2 produzido pelo O2 consumido, podem ser calculados (SMYRNIOS; 

CURLEY, 1996).

Por meio da calorimetria indireta pode-se medir a taxa metabólica basal (TMB), 

o GER e o GET, este último em condições ambientais altamente controladas, o que 

limita muito a utilização da técnica. A calorimetria indireta permite ainda medir o efeito 

térmico da atividade física, método utilizado principalmente em atletas, e por fi m o 

efeito térmico dos alimentos. Porém, o melhor método para medir o GET é a água 

duplamente marcada, uma abordagem metodológica bem mais recente e que permite que 

a medição seja feita com o indivíduo realizando suas atividades rotineiras (INSTITUTE 

OF MEDICINE, 2005).

Existe uma diferença significativa entre a TMB e GER. Como já foi descrito 

anteriormente, a TMB representa um estado metabólico padronizado, correspondente 

à situação na qual os alimentos e a atividade física têm uma infl uencia mínima no 

metabolismo (INSTITUTE OF MEDICINE, 2002). Já o GER é obtido com o indivíduo 
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acordado durante o repouso e inclui a energia utilizada no repouso em estado desperto 

somado à energia utilizada para metabolização dos alimentos (INSTITUTE OF MEDICINE, 

2005). Entretanto, em termos numéricos, o GER difere pouco da TMB e na prática sua 

mensuração é mais factível.

Entre os fatores que podem afetar a GER estão o sexo, a idade, o estado nutricional 

e as disfunções da tireoide (INSTITUTE OF MEDICINE, 2005). Mas existem muitos outros 

potencialmente relacionados a mudanças no GER, como a prática de atividade física 

regular, a dieta e a pressão arterial, além de hormônios e citocinas (DE VOS et al., 1995; 

FLATT; TREMBLAY, 1998; HARDIE et al., 1996; HICKEY et al., 1997; ROMERO; ZANESCO, 

2006; SALADIN et al., 1995; TRAYHURN et al., 1995).

DIETA

A grande disponibilidade de alimentos nos dias de hoje, baratos, altamente 

palatáveis, ricos em gorduras e pré-preparados, é a principal responsável pelo consumo 

excessivo e descontrolado de alimentos nas populações ocidentais (ASTRUP, 1999). 

Além disso, a predisposição genética contribui de maneira signifi cativa para a gênese 

da obesidade, mas indivíduos susceptíveis tendem a ter um estilo de vida caracterizado 

por sedentarismo e baixa atividade física espontânea, além do consumo de alimentos 

inapropriados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997). A razão energia/volume da 

dieta, chamada de densidade energética, parece ter um papel importante na regulação 

da ingestão energética espontânea, porém alguns macronutrientes específi cos também 

têm um papel importante no ganho de peso, como por exemplo, a tendência a ganhar 

peso com uma dieta hiperlipídica (ASTRUP, 1999).

Dietas ricas em lipídios parecem levar a um elevado consumo passivo de energia 

devido à sua alta densidade energética e baixa ação na saciedade (BLUNDELL; STUBBS, 

1998; WESTERTERP-PLATENGA; IJEDEMA; WIJCKMANS-DUIJSENS, 1998), além disso, 

essas dietas promovem um baixo QR (LARSON et al., 1995). O QR depende da mistura 

de substratos energéticos que estão sendo metabolizados. Para carboidratos o QR é igual 

a 1,00, para proteínas é 0,82 e lipídios 0,70. Para dietas mistas aceita-se o valor de 0,85 

(ROSADO; MONTEIRO, 2001).

Medindo-se o gasto energético diário individualmente e em dias consecutivos, 

observou-se que o uso de carboidratos como substrato energético proporcionou um 

aumento de 9 a 12% no gasto energético quando comparado aos lipídios. Também se 

observou um aumento de 5 a 8% no GER de indivíduos que consumiram dietas ricas 

em carboidratos (80% de carboidrato e apenas 5% de lipídios), quando comparados 

àqueles que consumiram dieta mista, com 55% de carboidratos e 30% de lipídios (FLATT; 

TREMBLAY, 1998). Danforth (1985) ao realizar estudos com obesos encontrou que a 

redução da ação dinâmica específi ca dos alimentos pode ser um dos fatores que levam 

à obesidade.
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Um aumento no consumo proteico de 75g para 100g/dia pode aumentar o 

gasto energético em torno de 50kcal/dia, já que o consumo de ATP para o transporte, 

estocagem, reciclagem e ativação dos lipídios, carboidratos e proteínas é de 10%, 25% e 

45%, respectivamente, ou seja, o consumo de ATP é maior quando se ingerem proteínas 

(BLUNDELL; STUBBS, 1998). Veldhorst, Westerterp-Plantenga e Westerterp (2009) 

encontraram um aumento de 42% no GER de homens eutrófi cos após o consumo de uma 

dieta rica em proteína e livre em carboidratos devido ao aumento da gliconeogenese. 

Além disso, a proteína parece promover maior redução do consumo energético quando 

comparada aos demais macronutrientes por promover maior saciedade, sendo constatada 

uma diminuição de 19 a 22% no consumo de refeições subsequentes após ingestão de 

uma dieta hiperproteica, com 54% do valor energético total (VET) da dieta, comparado a 

dietas ricas em carboidratos (BLUNDELL; STUBBS, 1998).

Desta forma, há alguma evidência de que dietas isoenergéticas com variadas 

proporções entre os tipos de substrato energético diferem nos resultados quanto ao gasto 

e consumo de energia. Um aumento na proporção usual de gordura na dieta, de forma 

negativa, facilitaria um maior consumo e menor gasto de energético, enquanto uma dieta 

com maior proporção de energia proveniente de proteínas teria maior poder de saciedade, 

gerando menor consumo e, ainda, maior gasto energético, o que ocorreria a partir de 

uma maior demanda de energia para sua estocagem como tecido adiposo. Entretanto, o 

signifi cado prático desses achados é questionável e, nem mesmo se tem reconhecido a 

evidência dos efeitos do aumento na proporção de proteína da dieta (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1997).

Indivíduos com predisposição genética para obesidade, neste caso, os índios Pima 

que vivem no Arizona, durante seguimento de uma dieta ad libitum, contendo 11% de 

proteínas, 40% de gorduras e 49% de carboidratos, mostraram um excessivo consumo 

de energia. Este excesso na ingestão alimentar mostrou-se associado com aumentos 

signifi cativos da GER e na atividade física espontânea, mas não com o gasto energético 

de 24 horas (LARSON et al., 1995). Parece mesmo que o efeito mais importante sobre o 

consumo de energia é referente à relação entre volume da refeição e valor energético e, 

nesse sentido, uma maior proporção de energia proveniente de gordura permite a redução 

do tamanho da refeição, ao contrário uma dieta rica em fi bras promove o aumento do 

volume da refeição. Há evidências comprovadas de que o aumento da fi bra na dieta 

promove o emagrecimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997).

Sabe-se que a restrição alimentar promove mecanismos fi siológicos de adaptação 

que servem como uma defesa do organismo para que haja a manutenção do peso corporal, 

resultando em um menor gasto energético (NEGRÃO; LICINIO, 2000). Esse mecanismo 

adaptativo talvez possa ser modifi cado pela composição da dieta. Pereira et al. (2004) 

verifi caram que indivíduos sob dieta hipolipídica, apresentaram maior redução do GER 

e maior ingestão energética (80kcal/dia a mais) do que aqueles com dieta hipoglicídica. 

Já, Cooling e Blundell (1998) mostraram que indivíduos com dietas ricas em lipídios, 

tiveram um GER e taxa cardíaca signifi cativamente maior e um menor QR que os com 
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dieta hipolipídica. Esses dados sugerem efeito desfavorável da dieta hipolipídica para a 

manutenção do peso perdido, mas há que se levar em conta que as evidências não são 

sufi cientes e que mais estudos são necessários.

Um alto valor de QR parece ser um fator de risco para a obesidade (ZURLO et al., 

1991). Mela e Rogers (1998) encontraram altos valores de QR em obesos, o que mostra 

uma tendência em favorecer a oxidação do carboidrato e poupar gordura, que pode ser 

um defeito no metabolismo de oxidação de nutrientes nos obesos.

ATIVIDADE FÍSICA

Durante a atividade física ocorrem os processos mecânicos de contrações 

musculares, os quais necessitam de energia (TAPPY; BINNERT; SCHNEITER, 2003). 

Desta forma a atividade física tem um grande impacto no gasto energético de 24 horas 

e no balanço energético. Estudos mostram que a atividade física leva a aumentos na GER 

e/ou no efeito térmico dos alimentos (HILL et al., 1995; MATZINGER; SCHNEITER; TAPPY, 

2002; TAPPY; BINNERT; SCHNEITER, 2003) e que indivíduos treinados apresentaram 

GER signifi cativamente maior do que os sedentários de mesmo peso (MATZINGER; 

SCHNEITER; TAPPY, 2002). Existe a hipótese de que isto ocorre devido à quantidade 

de massa magra, que é maior em indivíduos treinados (TAPPY; BINNERT; SCHNEITER, 

2003). Estudos realizados em indivíduos obesos após perda de peso corroboram com 

esta hipótese, já que se observou concomitantemente à redução da GER uma signifi cativa 

diminuição da massa magra (HILL et al., 1987; SHETTY, 1990). Dessa forma, a atividade 

física pode levar a aumentos no gasto energético total de forma aguda, por meio do 

próprio custo energético da realização do exercício e durante a fase de recuperação, ou 

de forma crônica, por meio de alterações na GER (HILL et al., 1995).

Baseando-se na possibilidade de que a atividade física pode alterar o gasto 

energético de 24 horas, bem como o balanço energético, alguns autores formularam uma 

teoria, embora sem dados sufi cientes para a sua sustentação (FROIDEVAUX et al. 1993; 

TAPPY; BINNERT; SCHNEITER, 2003). Nessa teoria, a efi ciência energética da atividade 

física poderia estar aumentada em alguns indivíduos; e essa maior efi ciência poderia 

levar a menor gasto energético para uma determinada carga de trabalho, o que poderia 

contribuir para um balanço energético positivo nos indivíduos afetados.

COMPOSIÇÃO CORPORAL

O gasto energético tem sido muito estudado tanto em indivíduos eutrófi cos, ou 

seja, aqueles que apresentam um índice de massa corporal (IMC) entre 18,5 a 24,9kg/m², 

quanto em obesos. Em alguns estudos tem sido relatado que o gasto energético de 

24 horas aumenta linearmente com aumento do peso corporal (MELA; ROGERS, 1998; 

PRENTICE et al., 1986; RAVUSSIN et al., 1982; SCHOELLER; FJELD, 1991) e ainda que a 
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relação entre o gasto energético e massa magra, em peso, é linear (MELA; ROGERS, 1998). 

Há ainda o consenso de que a massa magra corporal é a maior determinante do gasto 

energético, já que é metabolicamente mais ativa (RAVUSSIN et al., 1986). Já as diferenças 

no volume de massa gorda, idade e sexo, teriam pouco efeito no gasto energético 

(RAVUSSIN et al., 1986).

Muito se tem discutido se uma redução da TMB poderia ter antecedido a obesidade, 

porém alguns estudiosos rejeitam essa possibilidade (PRENTICE, 2007), ao contrário 

disso, verificaram que os obesos apresentam um GER elevado, ou seja, eles não 

são hipometabólicos (DAS et al., 2004; HAMES; BROWN; OTTO, 2009; PRENTICE, 

2007). Isto pode ocorrer pelo fato de que esses indivíduos apresentariam maior 

quantidade de massa magra, principal determinante do GER (PRENTICE, 2007; PRENTICE 

et al., 1986; RAVUSSIN et al., 1986).

Leibel, Rosembaum e Hirsch. (1995) avaliaram o gasto energético de 24 horas e 

de repouso em indivíduos obesos e indivíduos que nunca foram obesos, em seus pesos 

habituais; após o ganho de 10% do peso habitual pela oferta de uma dieta hipercalórica; 

ou após perda de 10 a 20% do peso corporal pela oferta de dieta hipocalórica. Eles 

encontraram que o gasto energético alterou em ambos os grupos, de obesos e de não 

obesos, após alteração no peso corporal. Aumentos ou redução de 10% no peso corporal 

habitual provocaram um aumento ou redução de 15%, respectivamente, do gasto energético 

de 24 horas corrigido pelo peso corporal. Eles verifi caram ainda que o GET apresentou 

correlação positiva com a MM e com a massa gorda. A correlação positiva entre massa 

corporal total de obesos e GET tem sido explicada pelo acréscimo de energia necessário 

à locomoção dessa massa (INSTITUTE OF MEDICINE, 2002).

A partir destes estudos é possível verifi car que a composição corporal, especialmente 

a massa magra, afeta signifi cativamente a GER e o GET, tanto de indivíduos obesos como de 

não obesos. O conhecimento atual nos permite afi rmar que na média há pouca diferença 

entre o gasto energético por unidade de massa corporal de um indivíduo magro e outro 

obeso, mas sim há variação individual no gasto energético por unidade de massa corporal 

dos indivíduos em geral, o que na prática limita o uso das fórmulas preditivas da necessidade 

energética.

PRESSÃO ARTERIAL

Apenas dois estudos relacionando o GER e a pressão arterial (PA) foram encontrados.

Luke et al. (2004) verifi caram que a pressão arterial sistólica e a diastólica estavam 

signifi cativamente e positivamente associadas com o GER, bem como as medidas de 

composição corporal. Entretanto, já está bem estabelecido que o GER é proporcional à 

massa corporal. Também Kunz et al. (2000) buscaram avaliar a GER e o substrato basal de 

oxidação em indivíduos obesos e com hipertensão relacionada à obesidade. Ao analisar 

os dados de todos os indivíduos eles não encontraram diferenças signifi cativas no GER 
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entre indivíduos normotensos e hipertensos. Entretanto, na análise apenas dos indivíduos 

com IMC > 30kg/m², o GER se mostrou signifi cativamente mais alto naqueles que eram 

hipertensos.

Kunz et al. (2000) também avaliaram os efeitos da medicação anti-hipertensiva e 

encontraram que diuréticos, bloqueadores de canais de cálcio ou inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) não tiveram infl uência sobre o GER. Já, em indivíduos 

obesos que estavam tomando β-bloqueadores, o GER estava 12% mais baixo do que naqueles 

que não tomavam este medicamento.

Tem sido sugerido que uma grande parte da energia de repouso é utilizada para manter 

o gradiente de concentração através da membrana celular e que as adaptações metabólicas 

e neurogênicas relacionadas à obesidade têm um papel importante no desenvolvimento 

da hipertensão secundária à obesidade em indivíduos susceptíveis (KUNZ et al., 2000). 

Como se sabe, a obesidade é uma síndrome complexa na qual está envolvida uma série de 

alterações metabólicas bem como um estilo de vida que inclui um alto consumo energético 

e alto consumo de sódio e reduzida atividade física, dentre outros (WEINSIER et al., 1998). 

Muitos hormônios regulatórios estão aumentados em obesos e anormalidades no sistema 

renina-angiotensina têm sido descritas (HALL, 2003).

Sabe-se ainda que a obesidade é fator determinante das variações da pressão 

arterial (PA). Enquanto que a altura não exerce nenhuma infl uência na PA de humanos, a 

adiposidade tem sido identifi cada como um preditor de risco aumentado para hipertensão 

arterial (HIGGINS et al., 1988; STAMLER, 1991).

Desta forma, se de um lado a obesidade é fator determinante da elevação da pressão 

arterial, de outro, parece que há pouca evidência de que a pressão arterial possa infl uenciar 

algum parâmetro do gasto energético.

GRELINA

A grelina é um peptídio gástrico que foi descoberto em 1999 e, posteriormente, 

também foi identifi cado em outros tecidos como trato gastrointestinal, pâncreas, ovário 

e córtex adrenal (HELLSTORM, 2009; TORTORELLA et al., 2003), pituitária e hipotálamo 

(COWLEY et al., 2003). Existem evidências de que a grelina esteja envolvida na homeostase 

energética, especifi camente na regulação do consumo alimentar e na oxidação de substratos 

(ST-PIERRE; WANG; TACHE, 2003; WORTLEY et al., 2004). A grelina estimula a atividade 

orexígena relacionada ao controle do gasto energético (KAMEGAI et al., 2001; MASUDA 

et al., 2000; TSCHOP; SMILEY; HEIMAN, 2000).

A secreção endógena da grelina está aumentada durante períodos de jejum e também 

em indivíduos com anorexia, durante a restrição alimentar (ARIYASU et al., 2001; CUMMINGS 

et al., 2001). As concentrações de grelina tendem a diminuir após a ingestão de alimentos 

(CUMMINGS et al., 2001).
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A administração deste peptídio estimula o apetite, reduz a oxidação lipídica e induz 

ao ganho de peso em modelos animais (TSCHOP; SMILEY; HEIMAN, 2000). Em humanos, 

a administração deste peptídio, além de aumentar a fome e o apetite, reduziu a secreção 

de insulina e aumentou o consumo alimentar em aproximadamente 30% (BROGLIO et al., 

2001; WREN et al., 2001).

Tschop et al. (2001) mostraram que indivíduos obesos apresentaram concentração de 

grelina em média 33% inferiores ao normal. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Marzullo et al. (2004), quando compararam as concentrações de grelina de indivíduos obesos 

e controles. A grelina também mostrou se correlacionar positivamente com o conteúdo de 

água corporal (biomarcadora de massa magra) e negativamente com a leptina e a gordura 

corporal (MARZULLO et al., 2004).

St-Pierre et al. (2004) em estudo com indivíduos magros encontraram uma inversa 

correlação da concentração sérica de grelina com o GER absoluto, bem como com o consumo 

alimentar. Porém, não encontraram correlação com o total de massa gorda (Kg), MM, IMC, 

percentual de gordura, QR, atividade física de lazer e VO2 máx.

Foram encontradas poucas informações sobre a relação entre grelina e gasto energético 

em humanos e estas são controversas. Embora de forma especulativa, esses estudos 

aventam a possibilidade de que os efeitos metabólicos da grelina, possam estar além da 

regulação da saciedade e da oxidação de substratos, sugerindo que ela possa servir como 

um biomarcador de maior efi ciência energética em humanos, ou seja, que ela levaria a 

uma diminuição do gasto energético (MARZULLO et al., 2004; ST-PIERRE; WANG; TACHE, 

2003; WORTLEY et al., 2004). Já Huda et al. (2009) ao infundir grelina em pacientes magros 

e obesos encontraram que esta adipocina não alterou o gasto energético da amostra, 

porém houve aumento do quociente respiratório nos obesos. Entretanto, os resultados aqui 

revisados nos indicam que a grelina apresenta efeito comprovado sobre o consumo alimentar 

e que serão necessários mais estudos sobre um seu possível efeito no gasto energético.

LEPTINA

A leptina é um hormônio, produto do gene ob, que sinaliza ao cérebro o estado do 

estoque de energia do organismo. Dessa forma, a leptina está envolvida no controle 

do consumo de alimentos e do balanço energético (CAMPFIELD et al., 1995; MANTZOROS 

et al., 2006), ou seja, ela informa ao cérebro se os estoques de energia em forma de gordura 

estão adequados.

O tecido adiposo branco é o responsável pela maior parte da leptina produzida, apesar 

de outros órgãos também a produzirem (BADO et al., 1998; CINTI et al., 1997). Porém, sua 

atuação ocorre no hipotálamo, que é onde se encontra a maior parte dos seus receptores 

(SCHWARTZ et al., 1996b).

O total da massa gorda do organismo é o fator que está mais associado às 

concentrações de leptina no sangue e, sendo assim, o IMC, que é uma medida indireta 
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de gordura corporal, também está forte e positivamente relacionado à concentração de 

leptina circulante (CONSIDINE et al., 1996; JEON et al., 2003; KENNEDY et al., 1997). 

Porém, sabe-se que muitos mecanismos fi siológicos infl uenciam a síntese aguda de leptina 

e levam a oscilações nas quantidades desta proteína associada com a massa gorda, como 

por exemplo, o jejum, o exercício físico e o frio levam a uma diminuição da expressão 

do gene da leptina com eventuais quedas nas concentrações plasmáticas da proteína 

(HARDIE et al., 1996; HICKEY et al., 1997), já a alimentação após o jejum, a insulina, 

os glicocorticoides e as citocinas proinfl amatórias estimulam a expressão do gene e a 

produção do hormônio (DE VOS et al., 1995; ROMERO; ZANESCO, 2006; SALADIN et al., 

1995; TRAYHURN et al., 1995). As oscilações no peso corporal também levam a mudanças 

nas suas concentrações plasmáticas de Leptina (NEGRÃO; LICINIO, 2000).

Como já foi dito, a leptina funciona num mecanismo de feedback sinalizando para o 

cérebro inibir a ingestão de alimentos e regular o peso corporal e a homeostase energética, 

sendo que o hipotálamo é o principal centro dessa regulação (KLOK; JAKOBSDOTTIR; 

DRENT, 2007). Após a leptina ser liberada pelo tecido adiposo na corrente sanguínea, ela 

atravessa a barreira cerebral e se liga ao receptor hipotalâmico Ob-Rb, mandando informação 

sobre as reservas energéticas do organismo (NEGRÃO; LICINIO, 2000). Ao se ligar ao 

receptor, a leptina infl uencia a ativação de vários neurônios hipotalâmicos e a expressão 

de muitos neuropeptídeos orexígenos e anorexígenos (NEGRÃO; LICINIO, 2000).

A regulação dos efeitos da grelina nos neurônios do hipotálamo tem sido sugerida 

como o mais importante mecanismo pelo qual a leptina controla a ingestão e o peso (SAHU, 

2003). Estudos com ratos mostraram que a leptina pode reduzir a adiposidade tanto por 

alterações no comportamento alimentar quanto por levar a aumentos no gasto energético 

(HALAAS et al., 1995; PELLEYMOUNTER et al., 1995).

Em humanos, Kennedy et al. (1997) não encontraram correlação da leptina com o GER 

normalizado por Kg de MM em homens e mulheres. Já Jeon et al. (2003) encontraram, em 

homens saudáveis, que a leptina plasmática de jejum se correlacionou positivamente com 

o GER absoluto (Kcal/dia) e também com o GER por unidade de massa magra. Jorgensen 

et al. (1998) também encontraram correlação positiva do GER com concentração de leptina 

sérica. Rosenbaum et al. (1997), ao avaliarem o efeito da perda peso nas concentrações 

plasmáticas de leptina e no gasto energético encontraram que a leptina plasmática não se 

correlacionou signifi cativamente com as medidas de GER, por unidade de peso corporal, 

em indivíduos obesos com peso estável e em não obesos.

Considerando que o GER é uma medida positivamente relacionada à massa corporal 

e mais diretamente à MM e que indivíduos obesos têm maiores valores absolutos de MM 

é preciso cuidado ao interpretar os resultados desses estudos, que em primeira vista 

parecem contraditórios. O que fi ca evidente que a concentração de leptina é diretamente 

proporcional ao volume de massa gorda corporal e que nem sempre o GER uma medida 

linear à massa corporal total ou à MM. Embora, alguns resultados de estudos em animais 

apontem para um possível efeito da leptina no aumento do gasto energético, em humanos 

este efeito não foi verifi cado.
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ADIPONECTINA

A adiponectina é uma proteína, codifi cada pelo gene ADIPOQ, produzida exclusiva 

e abundantemente no tecido adiposo e está presente no plasma em concentrações 

relativamente altas (LOOS et al., 2007). Ela tem papel importante na oxidação de ácidos 

graxos e na homeostase energética, porém poucos estudos avaliaram as concentrações 

de adiponectina em relação ao gasto energético (LOOS et al., 2007; SALMENNIEMI et 

al., 2005). Seu principal papel, relatado até o momento, é de promover melhoras na 

sensibilidade à insulina e inibir infl amações vasculares, ou seja, tem efeito antiaterogênico 

(LYON; LAW; HSUEH, 2003; OUCHI et al., 1999; SCHERER et al., 1995).

A administração de adiponectina em modelos animais resultou em perda de peso, 

prevenção da obesidade induzida por dieta sem afetar o consumo alimentar, redução 

no conteúdo de triacilglicerol nos tecidos musculares e hepáticos, aumento da oxidação 

de ácidos graxos no músculo esquelético e melhoras na sensibilidade à insulina e na 

tolerância à glicose (FRUEBIS et al., 2001; YAMAUCHI et al., 2001).

Ao contrário do que ocorre com as outras adipocinas (leptina, resistina, IL-6 e 

TNF-α), as concentrações de adiponectina estão diminuídas em indivíduos obesos ou 

com diabetes Mellitus tipo 2 (ARITA et al., 1999; WEYER et al., 2001) e tendem a aumentar 

durante a perda de peso (ESPOSITO et al., 2003).

Stefan et al. (2002), ao relacionarem a concentração de adiponectina com o gasto 

energético e com o QR em índios Pima, não encontraram correlação entre adiponectina 

plasmática e QR de 24 horas (ajustado ou não ao percentual de gordura corporal) nem 

entre adiponectina e gasto energético de 24 horas. Ainda neste estudo, eles encontraram 

uma correlação negativa entre adiponectina e relação cintura-coxa.

Considerando que até o momento poucos estudos foram realizados buscando 

avaliar a relação entre adiponectina e GER e que os dados existentes apontam para um 

potencial efeito benéfi co desta proteína sobre o aumento do gasto energético, bem como 

sobre a melhora de fatores de risco ligados à obesidade, mais estudos são necessários 

para entender tais mecanismos.

INTERLEUCINA 6 (IL-6) E FATOR DE NECROSE TUMORAL- α (TNF-α)

A interleucina-6 (IL-6) é uma citocina multifuncional produzida por uma variedade 

de células e pode atuar como uma citocina pró ou anti-infl amatória (OHSHIMA et al., 1998; 

TILG et al., 1994), além de estar envolvida na regulação do balanço energético (WALLENIUS 

et al., 2002). O fator de necrose tumoral-α (TNF-α) é uma citocina proinfl amatória que 

está relacionada à resposta imunológica e ao câncer e envolvida no desenvolvimento e na 

expressão fenotípica da obesidade (PAUSOVA et al., 2000). Os resultados de estudos têm 

mostrado que, em humanos, o tecido adiposo é o maior secretor de IL-6, contribuindo 

com cerca de 15 a 35% da citocina circulante, enquanto que o TNF-α, ao contrário, é 
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apenas secretado em pequenas quantidades pelas células adiposas (FRIED; BUNKIN; 

GREENBERG, 1998; MOHAMED-ALI et al., 1997).

As concentrações de IL-6 na circulação estão aumentadas na resistência à insulina, 

obesidade, intolerância à glicose e no diabetes Mellitus tipo 2. Importantes correlações 

positivas entre as concentrações dessa citocina e o IMC, o percentual de gordura corporal, 

a pressão arterial e a insulina de jejum têm sido relatadas (FERNANDEZ-REAL et al., 2001; 

MOHAMED-ALI et al., 1997; STRAUB et al., 2000).

O TNF-α parece aumentar as concentrações de triacilgliceróis plasmáticos e a 

concentração de lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) bem como aumentar a 

lipólise nas células adiposas humanas (HAUNER et al., 1995; PERALDI; SPIEGELMAN, 

1998). Além disso, a expressão de seu gene parece estar aumentada nos adipócitos de 

indivíduos obesos e correlacionada com os graus de IMC de obesos e com a hiperinsulinemia 

(HOTAMISLIGIL et al., 1995).

Em alguns estudos foi buscado correlacionar o GER com as concentrações de IL-6 

e TNF-α. Rush, Plank e Yahnik (2007) ao avaliarem a relação entre GER, composição 

corporal e marcadores infl amatórios encontraram que o GER se correlacionou fortemente 

e positivamente com a concentração de IL-6 circulante em homens, mas não em mulheres. 

Já o TNF-α não apresentou correlação com o GER. Wallenius et al. (2002) verifi caram 

que camundongos com defi ciência de IL-6, apresentaram altas concentrações de leptina 

e resistência à leptina e não perderam peso ou diminuíram o consumo alimentar após 

tratamento com leptina. Ao investigarem o efeito da IL-6 sobre a obesidade, verifi caram 

que o tratamento com injeções intracerebroventricular de IL-6 aumentou o gasto energético 

(WALLENIUS et al., 2002). Kubaszek et al. (2003) estudaram o polimorfi smo da IL-6 (C-174G) 

e verifi caram variação no gasto energético.

Ao entender o tecido adiposo como altamente ativo do ponto de vista metabólico, 

sendo produtor de inúmeros fatores infl amatórios torna-se difícil isolar os efeitos próprios das 

citocinas ou se estas próprias não seriam apenas marcadoras de um estágio mais avançado 

da obesidade, uma doença que, cada vez mais, se caracteriza como infl amatória. Seja lá 

como for mais estudos são necessários para entender a importância dessas adipocinas na 

gênese e perpetuação da obesidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As alterações no balanço energético é que determinam o acúmulo de tecido 

adiposo corporal que caracteriza a obesidade. O GER é o principal componente do GET 

e, comprovadamente, pode ser modifi cado pela idade, sexo, dieta, atividade física e 

composição corporal. Outros fatores como a pressão arterial, grelina, leptina, adiponectina, 

IL6 e TNF-α podem estar envolvidos na homeostase energética, desenvolvimento e 

perpetuação da obesidade. Porém, mais estudos são necessários para esclarecer a relação 

e a importância desses fatores no metabolismo energético e gênese da obesidade.
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