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Editorial

Para encerrar mais um ano de publicações científicas para a prática do 
nutricionista, trazemos artigos para iniciar 2018 com importantes atualizações. 

Na área de nutrição clínica, duas revisões esclarecedoras acerca do papel 
antioxidante do tucum-do-cerrado, um alimento da biodiversidade de nosso 
Centro-oeste, e sobre a importância da promoção e modulação de uma microbiota 
intestinal saudável para reduzir os riscos e complicações da doença gordurosa 
hepática, uma das doenças crônicas não transmissíveis que têm sua incidência 
aumentada nos últimos anos. 

Na área esportiva, um importante artigo sobre o papel do exercício e da alimentação 
nos centros motivacionais da sensação de prazer no sistema nervoso central, e como a sua influência 
no comportamento compulsivo pode implicar no tratamento da obesidade. 

Em fitoterapia, trazemos um estudo de caso sobre o tratamento com Rhodiola 
rosea em associação a outros fitoterápicos sobre agentes estressores.

Para dar continuidade à série de Agroecologia, sua terceira parte tratará 
das Sementes Crioulas, que caracterizam o DNA da Agricultura Sustentável. 

Uma deliciosa receita de drink de abacaxi com ervas deixará o seu verão 
repleto de nutrientes para proteção antioxidante e contra os raios UV com um 
toque de refrescância e muito sabor!

Ótima leitura e um 2018 com muita vitalidade positiva!   

Dra. Valéria Paschoal
Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional

Dra. Paula Gandin
Presidente do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional
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Alexandre Justo de Oliveira Lima

O papel do exercício e da alimentação nos 
centros motivacionais (de prazer) no SNC e 

sua inf uência no comportamento compulsivo: 
implicações para o tratamento da obesidade 

Resumo

O ambiente moderno está repleto de “pistas” associadas aos alimentos que incentivam as pessoas a comerem, mesmo na ausência 
das necessidades metabólicas, o que pode resultar em excesso de peso e obesidade. Este artigo pretende, por meio da revisão de 
literatura, mostrar como as pistas ambientais, tais como a visão do alimento, o cheiro, locais onde certos alimentos foram consumidos, 
componentes específicos dos alimentos (o açúcar e a gordura), bem como as pistas interceptivas, como a fome, são capazes de nortear 
a busca pelos alimentos e podem desencadear um estado motivacional que resulta no desejo compulsivo de comer. Nesse contexto, 
segundo alguns autores, tais pistas podem evocar craving (desejo) para alimentos específicos de uma maneira que pode ser considerada 
análoga à provocada pelo craving em dependentes de drogas psicoativas. Paralelamente, o artigo trará informações de quais alterações 
neuroquímicas ocorrem no sistema de recompensa desses indivíduos e como elas podem ser revertidas pela atividade física.

Palavras-chave: Exercício, comportamento compulsivo, sistema nervoso central, obesidade.

Abstract

The modern environment is replete with “clues” associated with foods that encourage people to eat, even in the absence of metabolic 
needs, which can result in overweight and obesity. This article intends to show how the environmental clues, such as food vision, smell, 
places where certain foods were consumed, specific food components (sugar and fat), as well as interceptive clues, like hunger, are able 
to guide the search for food and can trigger a motivational state resulting in the compulsive desire to eat. In this context, according to 
some authors, these clues can evoke craving for specific foods in a way that can be considered analogous to that provoked by craving in 
psychoactive drug addicts. In parallel, the article will provide information on what neurochemical changes occur in the reward system 
of those individuals and how they can be reversed by physical activity.

Keywords: Exercise, compulsive behavior, central nervous system, obesity.

The role of exercise and feeding in motivational (pleasure) centers in the CNS and its influence 
on compulsive behavior: implications for the treatment of obesity

l
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O papel do exercício e da alimentação nos centros motivacionais (de prazer) no SNC e sua inf uência 
no comportamento compulsivo: implicações para o tratamento da obesidade

l

C
Introdução

A comida como um reforçador natural

Recompensa ou reforço positivo descrevem 
o valor positivo atribuído a um objeto, ato 
comportamental ou estado físico interno que 
induz efeitos prazerosos. A comida e o sexo são 
considerados reforçadores positivos primários e 
naturais, capazes de direcionar comportamentos 
que conduzem para a sua aquisição, e o nosso desejo 

por eles são justificáveis devido à sua necessidade 
intrínseca para a sobrevivência de toda a espécie. 
Esses reforçadores naturais exercem muitos dos 
seus efeitos sobre o comportamento por meio da 
ativação da neurocircuitaria mesocorticolímbica, 
envolvendo projeções da área tegmental ventral 
(VTA) para áreas do cérebro, como o núcleo 
accumbens (NAc), hipotálamo, hipocampo, 
córtex frontal e amígdala central / basomedial3,4, 
resultando na liberação de neurotransmissores, 
incluindo dopamina, GABA e peptídeos opioides.

Em um nível neural, circuitos hipotalâmicos 
de regulação do apetite se projetam para a 
neurocircuitaria dopaminérgica no mesencéfalo 
relacionada à recompensa5,6, fornecendo uma 
base neuroanatômica que regula as sensações 
prazerosas e através da qual a regulação para 
tal recompensa relacionada à alimentação pode 
ocorrer. Sinais derivados do intestino e do 
tecido adiposo, incluindo peptídeos tais como o 
neuropeptídeo Y (NPY), colecistoquinina, leptina, 
insulina e grelina, bem como outros sinais físicos 
e hormonais transmitidos pelos nervos vagos para 
o tronco encefálico, são conduzidos para o sistema 
mesolímbico, e desta forma é possível haver uma 
“conversa” neural entre os sinais fisiológicos, 
provenientes do estado alimentar do indivíduo, e 
a neurocircuitaria de recompensa7. 

Comer é essencial para a sobrevivência, dada a 
necessidade fisiológica fundamental de consumir 
energia. Contudo, as pessoas costumam consumir 
em excesso os nutrientes básicos às exigências 
necessárias de energia para manter a homeostase 
fisiológica, particularmente em ocasiões onde há 
abundância de alimentos e bebidas. A vontade 
de comer é frequentemente controlada por 
pistas ambientais previamente condicionadas 
aos alimentos e a estímulos externos, tais como 
a hora do dia e os fatores sociais. Estes fatores 
podem ter mais influência no comportamento 
de busca alimentar do que a necessidade 
fisiológica para reabastecer os estoques de 
energia. O ambiente moderno está repleto de 
pistas associadas aos alimentos, que incentivam 
as pessoas a comerem mesmo na ausência das 
necessidades metabólicas. Este artigo pretende, 
por meio da revisão de literatura, mostrar como 
as “pistas” ambientais, tais como a visão do 
alimento, o cheiro, locais onde certos alimentos 
foram consumidos, componentes específicos dos 
alimentos (o açúcar e a gordura), bem como as 
pistas interceptivas, como a fome, são capazes 
de nortear a busca pelos alimentos e podem 
desencadear um estado motivacional que resulta 
no desejo compulsivo de comer. Nesse contexto, 
segundo alguns autores, tais pistas podem evocar 
craving (desejo) para alimentos específicos1 de 
uma maneira que pode ser considerada análoga 
à provocada pelo craving em dependentes de 
drogas psicoativas2. Paralelamente, o artigo 
tratará das alterações neuroquímicas no sistema 
de recompensa que esses indivíduos apresentam 
e como elas podem ser revertidas pela atividade 
física.

Dessa forma, Damiani e Damiani8 sugerem 
que há um cérebro metabólico (que responde 
a sinais provindos do estômago, do intestino e 
de nutrientes) e um cérebro “cognitivo”, onde 
uma complexa rede de integração parte do 
gostar do alimento, querer, procurar e ingerir. 
Na literatura de dependência, há uma distinção 
entre recompensas do “gostar” e do “querer”9: 
“querer” é o desejo de adquirir uma recompensa, 
em oposição a “gostar”, que é o impacto hedônico 
(prazeroso) das recompensas. A hipótese da 
saliência de incentivo inicialmente proposta por 
Robinson e Berridge9 sugere que após o uso 
repetido de uma droga de abuso ocorreria uma 
sensibilização de sistemas neurais dopaminérgicos 
que medeiam a função de atribuir saliência de 
incentivo a estímulos externos, fazendo com que 
um intenso e compulsivo desejo pela droga se 
instale, independentemente do prazer promovido 
por ela9. Durante a instalação da dependência, 
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Alexandre Justo de Oliveira Lima

enquanto o “querer” aumenta progressivamente, há 
uma tolerância do “gostar” com o uso repetido da 
droga de abuso. Os substratos neurais subjacentes 
do “gostar” envolvem o NAc, o pallidum 
ventral e córtex órbito-frontal e, principalmente, 
a neurotransmissão GABAérgica, opioide e 
endocanabinoide10. O “querer” está relacionado 
a influências motivacionais no comportamento 
e tem sido associado à sinalização de dopamina 
na região mesolímbica, bem como suas conexões 
com o córtex pré-frontal e a amígdala10. Tais 
modulações nesse sistema, segundo alguns 
autores, são similares àquelas que acontecem 
quando ingerimos determinados grupos de 
alimentos, em especial aqueles ricos em açúcar 
e gordura11.

sessão, este artigo irá abordar os papéis da 
sinalização periférica (grelina, leptina) e central 
(orexina, MCH) no controle do apetite e na 
motivação pela busca de alimento (Figura 1)12.

Nesse contexto, quando se “gosta” de 
determinado alimento e se dá uma escala de 
valor a esse “gostar” (eu posso gostar em graus 
diferentes de diferentes alimentos), isto pode 
favorecer o consumo repetido de grupos de 
alimentos de que se gosta mais. Tais alimentos, 
que normalmente são ricos em açúcar e gordura, 
podem ativar o sistema de recompensa quando são 
consumidos, levando ao consumo repetido, que 
pode, então, favorecer, em indivíduos suscetíveis 
(como os obesos), o desenvolvimento do consumo 
compulsivo. As mudanças comportamentais em 
relação a esses alimentos decorrem de mudanças 
na formatação neuronal do sistema de recompensa. 
Tais mudanças podem fazer com que esses 
indivíduos apresentem uma tolerância ao “gostar” 
daquele alimento e aumentem o “querer”, que será 
caracterizado muitas vezes pelo comportamento 
de compulsão alimentar8. Essas respostas podem 
ser análogas ao desejo compulsivo experimentados 
por adictos às drogas que se abstêm12.

Papel dos hormônios reguladores do 
apetite no controle da busca por alimento 

A fome aumenta a atenção aos estímulos 
alimentares, enquanto a exposição a alimentos 
palatáveis estimula reflexos consumatórios como 
salivação, melhora sensações de fome e desejo de 
alimentação e aumenta a liberação de dopamina 
no estriado dorsal – assim, o comportamento de 
recompensa alimentar e regulação da homeostase 
energética estão intrinsecamente ligados. Nesta 

O núcleo arqueado (ARC) constitui-se, dentro 
do hipotálamo, numa área maior de integração 
entre os diversos sinais oriundos da periferia e do 
tronco cerebral, determinando ações que visam 
adequar o balanço energético do organismo. A 
leptina é um dos sinais que provêm do tecido 
adiposo, informando o cérebro sobre os estoques 
de gordura do corpo. A leptina inibe, no ARC, 
a produção de dois potentes orexígenos: o 
neuropeptídeo Y (NPY) e a proteína relacionada 
ao gene Agouti (AgRP). Os neurônios NPY/
AgRP são estimuladores da ingestão alimentar. 
Outras subpopulações neuronais expressas são 
o pró-ópio-melanocortina (POMC) e transcritos 
relacionados a anfetamina e cocaína (CART), 
com papel anoréxico. A POMC é precursora de 
vários produtos, especialmente o αMSH ou seu 
análogo estável melanotan II (MTII), que atuam 
em receptores de melanocortina (especialmente 
o tipo 4 – MC4R), induzindo perda de apetite. 
Esses dois grupos de neurônios presentes no 
ARC – NPY/AgRP de um lado e POMC/CART 
de outro – funcionariam como um sistema de 
“acelerador-freio” para a ingestão alimentar8. De 
fato, essa região pode ser influenciada. O núcleo 
arqueado é controlado por hormônios secretados 
perifericamente que estimulam a alimentação, 
como grelina, insulina e leptina, bem como 
centralmente, onde mediadores orexigênicos tais 
como o NPY, hipocretinas e MCH são liberados13.

A sinalização de leptina controla a saciedade 
e a alimentação orientada por recompensas. Esse 
hormônio é produzido por células de gordura, o 
que suprime a necessidade de ingerir alimentos e 
promove a perda de peso. A leptina tem função 
de controlar o apetite por ativação de receptores 
no núcleo arqueado, que resulta na inibição da 
liberação de agentes orexígenos, como NPY 
e Agouti, enquanto estimula a liberação de 
anorexígenos como a pró-ópio-melanocortina. 
Como indivíduos obesos geralmente exibem 
níveis séricos aumentados de leptina, a hiperfagia 
na obesidade é atribuída à insensibilidade à 
circulação da leptina e ruptura da sinalização de 
leptina no hipotálamo14. A leptina também se liga
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a receptores específicos de leptina nos neurônios 
dopaminérgicos no VTA, inibindo a dopamina, 
sinalizando no NAc e o núcleo central da 
amígdala, fornecendo uma regulamentação entre 
a homeostase energética e o comportamento 
relacionado com a recompensa15. 

A sinalização de grelina atua como uma 
interface entre sinalização fisiológica e de 
recompensa. Ela está associada à regulação do 
apetite e à alimentação, agindo, em particular, 
como um sinal de fome. A grelina é sintetizada 
principalmente no sistema gastrointestinal e 
liga-se aos receptores secretagogos do hormônio 
do crescimento (GHSRs), que são expressos em 
todo o cérebro e também no tecido adiposo16. A 
administração sistêmica da grelina aumenta a 
ingestão de alimentos e promove a preferência em 
relação a dietas ricas em gordura17. Alguns autores 
demonstraram que a grelina atua como uma 
interface chave entre a VTA e os sinais fisiológicos 
(fome), provocando comportamento de busca de 
alimentos. A grelina controla a motivação para 
comer por meio da sua interação com o circuito 
dopaminérgico mesolímbico13. 

A sinalização orexinérgica também modula 
a indução de respostas de busca de alimentos. 
As orexinas são neuropeptídeos que estimulam 
os comportamentos alimentares18. O hipotálamo 

A sinalização do hormônio melanocortina 
também exerce controle do comportamento de 
busca de alimentos. Os subconjuntos de neurônios 
de orexina no hipotálamo lateral também secretam 
o neuropeptídeo MCH, que, como orexina, 
inerva uma variedade de estruturas envolvidas 
no comportamento de busca alimentar23. Os 
neurônios secretores de MCH, localizados na 
hipotálamo lateral, projetam-se para o sistema de 
recompensa, incluindo o NAc24, e também podem 
modular o sistema de recompensa. Ao aumentar a 
atividade no NAc, o MCH pode reforçar o valor 
hedônico dos alimentos25.

lateral e o sistema orexina/hipocretina formam, 
portanto, outro candidato na modulação do 
comportamento de alimentação baseado em 
recompensas19,20. Existem duas formas conhecidas 
de orexina – orexina A e orexina B – e dois 
receptores conhecidos, OX1 e OX2. O receptor 
OX1 está predominantemente envolvido em 
recompensa e comportamentos de alimentação, 
estimulado pela orexina A21. A ativação do sistema 
orexina parece gerar o consumo compulsivo de 
um estímulo gratificante22. Assim, a capacidade 
da orexina para regular a vontade de obter 
recompensas alimentares sugere que esse sistema 
pode ser um novo alvo para a supressão do 
comportamento alimentar.

Figura 1. As pistas associadas a alimentos evocam comportamentos alimentares por meio de efeitos 
nos sinais de regulação do apetite homeostático e na neurocircuitaria da recompensa.

Fonte: Adaptado de: Reichelt et al.12
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As pistas associadas aos alimentos agradáveis 
são atribuídas a um estímulo de incentivo e são 
capazes de ativar os neurocircuitos da recompensa 
(em particular, o sistema dopaminérgico 
mesolímbico) levando a cravings e promoção do 
comportamento alimentar na ausência de demandas 
metabólicas. Peptídeos reguladores do apetite, 
incluindo grelina, orexina e MCH, são capazes 
de promover a fome e evocar comportamentos 
alimentares; a leptina e insulina, hormônios 
promotores de saciedade. Esses sinais interagem 
com os neurocircuitos de recompensa através do 
hipotálamo lateral e de receptores específicos 
localizados na VTA. Os hormônios promotores de 
saciedade, a leptina e a insulina podem promover 
uma resposta anormal às pistas alimentares, 
melhorando a aprendizagem sobre fontes de 
alimentos agradáveis após a ingestão via receptores 
específicos do hipocampo, e estes também são 
influenciados por peptídeos orexigênicos. No 
entanto, a obesidade induz insensibilidade a 
insulina e leptina, e pouca evidência indica sua 
liberação antecipada condicionada às pistas. As 
pistas associadas ao alimento podem, portanto, 
ser capazes de influenciar o apetite, promovendo 
sinais peptídicos que são capazes de interagir com 
a neurocircuitaria da recompensa. 

Atividade física como reguladora 
do apetite: uma possível estratégia 
terapêutica para compulsão alimentar 
em indivíduos com obesidade

Indivíduos obesos exibiram aumento da 
ativação córtico-límbico-estriatal em resposta às 
pistas alimentares que se correlacionaram com 
os relatos de aumento de cravings1 e atividade 
mesolímbica após a apresentação de pistas 
alimentares positivamente correlacionada com 
o IMC26. Apresentação de pistas de alimentos 
com alto teor de calorias aumentou a resposta 
mesolímbica em mulheres obesas em comparação 
com mulheres de peso normais, sugerindo 
que a obesidade muda a reatividade as pistas 
alimentares27.

Em parte, este aumento da reatividade em 
indivíduos obesos às pistas ambientais que foram 
previamente associadas aos alimentos pode estar 
relacionado com as alterações corticais decorrentes 
da ingestão repetida desses alimentos por esses 

indivíduos. Neste contexto, estudos pré-clínicos 
e clínicos forneceram evidências de diminuição 
da sinalização do receptor dopaminérgico D2 
(D2R) estriatal, que está vinculado com os efeitos 
de recompensa e o estabelecimento de hábitos e 
rotinas na obesidade. Em conjunto, a diminuição 
da disponibilidade de D2R estriatal foi associada 
à ingestão compulsiva de alimentos em roedores 
obesos28. Uma outra alteração importante é a 
diminuição da atividade metabólica no córtex 
órbito-frontal em humanos obesos28, que, quando 
somada à hipoatividade da D2R, pode resultar em 
compulsividade29 e hiperfagia30. Além disso, uma 
vez que a diminuição da sinalização de D2R reduz 
a sensibilidade a outras recompensas naturais, 
esse déficit em indivíduos obesos também pode 
contribuir para o excesso de compensação 
alimentar31. 

De importância, tais alterações parecem ser 
revertidas pela atividade física. Dependendo da 
intensidade, tipo e duração, o exercício físico é 
um potente indutor de alterações fisiológicas e 
cognitivas. O aumento dos níveis de exercício 
não só efetivamente melhora a função vascular, o 
controle de glicemia, a sensibilidade à insulina e 
as funções cognitivas, resultando em um melhor 
metabolismo cortical32, mas também permite 
que indivíduos com sobrepeso e obesidade 
mantenham um peso corporal saudável. Assim, 
o exercício físico tem implicações significativas 
para a prevenção e o tratamento da obesidade. 
Além disso, pesquisa também revelou que 
o exercício pode alterar a atividade na via 
dopaminérgica33. Neste contexto, Chen et al.34 
empregaram aos ratos um protocolo de dieta com 
alto teor de gordura para estabelecer um modelo 
de obesidade e treinaram estes animais em um 
protocolo de exercício de intensidade moderada 
por 8 semanas. Os autores mediram os níveis de 
expressão de tirosina hidroxilase (TH) no sistema 
VTA-NAc, a expressão de receptores de DA na 
expressão no NAc, para elucidar os mecanismos 
neurobiológicos subjacentes ao papel do exercício 
na prevenção e no tratamento da obesidade. Nesse 
estudo, foi observado que, após o consumo a longo 
prazo de grânulos de alimentos ricos em gordura, 
os animais obesos apresentaram diminuição de 
D2R no NAc. Estudos adicionais relataram que 
a obesidade induzida pela perda de D2R no NAc 
pode ser principalmente devido a diminuições 
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nos níveis de motivação para atividade física, 
e a downregulation de D2R no NAC induzirá 
indubitavelmente a transmissão de sinal de DA no 
VTA-NAc, enfraquecendo a sensação de prazer 
produzida durante a ingestão de alimentos em 
indivíduos obesos, resultando na necessidade de 
consumir mais alimentos para induzir o efeito de 
recompensa35. De fato, o estudo de Chen et al.34 
demonstrou que 8 semanas de exercícios de esteira 

podem elevar os níveis de D2R no NAc de ratos 
obesos, compensando, assim, as anormalidades 
na via VTA-NAc causada por níveis mais baixos 
de DA.

Pensando no aspecto translacional, esses 
resultados revelam a possibilidade da utilização 
da atividade física como um estratégia de controle 
da compulsão alimentar em obesos. 
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