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Editorial

Iniciando mais um ano de atualizações científicas, esta edição conta com temas 
relevantes para agregar mais conhecimento à prática clínica de nossos leitores. 

A esteatose hepática é um desequilíbrio que acomete centenas de pessoas todos 
os anos e está associada ao aumento da obesidade a estilos de vida não saudáveis. 
Trazemos, assim, uma importante revisão sobre o papel da nutrição nessa doença, 
ressaltando que por meio de alimentos ricos em vitaminas, minerais e compostos 
bioativos, é possível reduzir os riscos e auxiliar no seu tratamento. 

Os alimentos são as principais fontes dos nutrientes essenciais para a modulação e 
equilíbrio das funções orgânicas, sendo o principal objeto de trabalho do nutricionista. 
Na prática clínica, em alguns casos, de acordo com a individualidade bioquímica, a 
suplementação nutricional pode ser uma ferramenta complementar. Nesse contexto, 
apresentamos um artigo esclarecedor sobre os fatores que podem influenciar a efetividade 
da suplementação, reforçando a importância da prescrição de forma ética, responsável e segura. 

Na área de nutrição esportiva, apresentamos atualizações sobre a aplicação da dieta de FODMAPs 
em atletas e seus efeitos no sistema gastrointestinal e sobre os efeitos do exercício nas respostas 
moleculares e hormonais que induzem a lipólise, que trazem informações relevantes para o tratamento 
nutricional de atletas e praticantes de atividade física que buscam saúde e rendimento.

No âmbito da agroecologia e sustentabilidade, trazemos dados importantes 
para o entendimento do papel do estresse ambiental no metabolismo secundário 
das plantas e como os sistemas de produção convencionais e naturais podem 
impactar na qualidade nutricional dos alimentos. Ainda nesse aspecto, nossa 
série de Agroecologia vem ao encontro do 8° Fórum Mundial da Água, 
fortalecendo o conceito da água como recurso finito vital à sobrevivência das 
populações e do planeta. 

Na gastronomia, uma nutritiva receita de bolinho assado de grão-de-bico 
e especiarias para dar mais sabor e vitalidade positiva à alimentação. 

Boa leitura!

Dra. Valéria Paschoal
Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional

Dra. Paula Gandin
Presidente do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional
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Fernando de Oliveira Catanho

Efeitos do exercício nas respostas moleculares 
e hormonais que induzem a lipólise

Effects of exercise on molecular and hormonal responses that induce lipolysis

Resumo

Abstract

O processo de emagrecimento tem gerado muito interesse tanto no universo da dietética quanto na atividade física, visto que os casos 
de sobrepeso/obesidade vêm crescendo no Brasil e no mundo. Nesse contexto, sendo a atividade física regular e sistematizada uma 
ferramenta não-farmacológica eficaz na prevenção e no tratamento contra o acúmulo excessivo de gordura corporal, faz-se fundamental 
entender sua influência nos processos de “queima de gordura”. Esse processo complexo depende, entre outros, de um padrão de secreção 
hormonal catabólica bem orquestrado pelo organismo, especialmente através dos hormônios contrarregulatórios. Essa sinalização 
catabólica auxilia nos processos de mobilização, transporte e oxidação dos ácidos graxos, especialmente pelo músculo-esquelético, que 
detém fibras musculares dotadas de muitas mitocôndrias e elevado potencial oxidativo. Nas fibras musculares, a ação hormonal auxilia 
nos processos de ativação de vias moleculares que predispõe a biogênese mitocondrial, angiogênese e aumento na expressão/atividade 
das enzimas oxidativas. Destas vias moleculares, destaque para as funções da AMPK (AMP-activated protein kinase) e da PGC-1α 
(Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-Gamma Coactivator-1 Alpha) que, junto de demais enzimas, favorecem os processos 
adaptativos que potencializam a capacidade oxidativa do tecido. Para que esta ativação hormonal e das respectivas vias moleculares 
aconteça com ênfase, são indicados especialmente os exercícios cíclicos (ou endurance, “aeróbicos”), tanto de forma contínua quanto 
intermitente (High Intensity Interval Training – HIIT). Apesar disso, a literatura também tem reportado bons resultados provenientes 
de metodologias de treinamento resistido (ou “força”, “musculação”), conferindo boa justificativa para o uso das metodologias que 
combinam as capacidades de resistência e força (treinamento “combinado”, “misto” ou “concorrente”). Portanto, a condição estressora 
causada pela atividade física, a despeito dos métodos de treinamento e das intensidades utilizadas, favorece a criação de um ambiente 
degradativo de ácidos graxos durante e após o esforço, condição esta que pode ser potencializada por demais estressores orgânicos, 
com destaque para o jejum (e.g. jejum intermitente) e/ou o rebaixamento das quantidades de carboidrato na dieta (e.g. dietas low-carb, 
cetogênica, de pontos etc.). Logo, como as adaptações relacionadas à maior oxidação de ácidos graxos são processuais e conquistadas 
a partir da repetição de comportamentos, tanto na atividade física quanto na dietética, é crucial a viabilização de estratégias que possam 
garantir, acima de tudo, a aderência dos sujeitos envolvidos no processo. 

Palavras-chave: Exercício físico, vias moleculares, hormônios, lipólise, emagrecimento.

The process of losing weight has generated much interest in both dietetic and physical activity worlds, since cases of overweight/obe-
sity have been growing in Brazil and around the world. In this context, since regular and systematized physical activity is an effective 
non-pharmacological tool for prevention and treatment against excessive accumulation of body fat, it is essential to understand its 
influence on the processes of "fat burning". This complex process depends, among others, on a pattern of catabolic hormone secretion 
well orchestrated by the human body, especially through counterregulatory hormones. This catabolic signaling drives mobilization, 
transport and fatty acids oxidation, especially by skeletal muscle, which holds muscle fibers endowed with a lot of mitochondria and 
high oxidative potential. In muscle fibers, this hormonal action assists in molecular pathways activation processes that predispose to 
mitochondrial biogenesis, angiogenesis and increase in the expression/activity of oxidative enzymes. Of these molecular pathways, the 
functions of AMPK (AMP-activated protein kinase) and PGC-1α (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-Gamma Coactivator-1 
Alpha), which, along with other enzymes, can induce adaptive process related to tissue oxidative capacity, should be highlighted. In order 
for this hormonal activation and the respective molecular pathways to occur with emphasis, literature indicates mainly endurance/”aer-
obic” exercise training, both continuously and intermittently (High Intensity Interval Training – HIIT). Despite this, literature has also 
reported positive results from resistance training methodologies (or "strength", "bodybuilding"), giving a good justification for the use 
of methodologies that combine endurance and strength abilities ("combined", "mixed" or "competitor "). Therefore, the stress caused by 
physical activity, in spite of intensities and methodologies used, favors the creation of a catabolic environment of fatty acids during and 
after the effort, a condition that can be potentiated by other organic stressors, such as fasting (e.g. intermittent fasting) and/or lowering 
carbohydrates in diets (e.g. low-carb strategies, ketogenic diets, weight watchers etc.). Accordingly, as the adaptations related to the 
greater oxidation of fatty acids are procedural and acquired from the behavior repetition, both in physical activity and in dietetic daily 
habits, it is crucial to enable some strategies that can lead to and, above all, ensure adherence of the subjects involved in this process. 

Keywords: Environmental stress, secondary metabolism, food safety.
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Efeitos do exercício nas respostas moleculares e hormonais que induzem a lipólise

A
Introdução

A temática envolvendo os aspectos relacionados 
à obesidade tem chamado cada dia mais atenção, 
especialmente nas últimas cinco décadas, tanto das 
agências normativas de saúde quanto do mercado 
estético1. É postulado que a obesidade caracteriza-
se como uma condição patológica em que há 
acúmulo excessivo de gordura corporal, afetando 
sobremaneira a qualidade de vida, assim como a 
expectativa da mesma2. 

Baseado nesse contexto de uma instaurada 
pandemia, faz-se necessária a aplicação de 
estratégias tanto de prevenção quanto de tratamento 
antiobesidade, sendo o exercício físico uma das 
terapias não-farmacológicas mais apropriadas para 
ambos os propósitos3,4. Importante, ainda, situar 
o exercício físico regular e sistematizado como 
parte integrante de um processo extremamente 
complexo que envolve tanto a prevenção quanto 
o tratamento da obesidade, podendo-se destacar 
elementos interferentes como a qualidade/
quantidade de sono, o histórico de treino, perfil 
genético, idade e gênero do sujeito, medicamentos 
de uso contínuo, topografia da gordura e o tipo 
da mesma, consumo de álcool, características da 
dieta, condição da microbiota, estado psicológico 
etc.5. 

Portanto, é prudente que se esclareçam elementos 
que fazem parte da relação entre exercício físico 
e terapia antiobesidade, evidenciando que o 
estresse causado pelo esforço é parte integrante 
de um processo complexo e multifatorial que 
compreende desde a mobilização dos ácidos 
graxos do tecido adiposo até sua oxidação nos 
tecidos, podendo culminar no emagrecimento6. 

Ademais, o próprio processo bioquímico-
fisiológico envolvido na eventual “queima 
de gordura” causada pelo exercício físico 
mostra-se complexo e passível de diversos 
pontos de regulação7. Essa complexidade pode 
ser parcialmente traduzida pela presença dos 
hormônios catabólicos/estimulantes secretados 
em condições de estresse, assim como pelas vias 
moleculares reguladas direta ou indiretamente 
por estes sinalizadores endógenos8,9. Ainda, 
diferentes tipos de exercício, como os cíclicos e os 
resistidos, executados em diferentes intensidades 

e por diferentes volumes, desencadeiam respostas 
agudas diferenciadas no tocante ao padrão de 
secreção hormonal e quanto à ativação das vias 
moleculares intrateciduais10,11. No entanto, apesar 
dessas diferenças agudas, as adaptações crônicas 
desencadeadas por esses estímulos plurais podem 
culminar com o favorecimento do processo de 
maior oxidação de ácidos graxos e eventual 
emagrecimento12. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo 
é revisar a literatura para que se possa discutir a 
complexidade do processo de “queima de gordura” 
sugerido pelo exercício físico, destacando a 
hierarquia de eventos bioquímico-fisiológicos, 
a fim de evidenciar uma parte desse complexo 
sistema existente entre exercício, metabolismo 
energético e emagrecimento. 

Metodologia

Usamos, para esta revisão, trabalhos publicados 
em bases de dados como Pubmed, Google 
Acadêmico, MEDLINE, SciELO e Web of 
Science, buscando selecionar artigos publicados a 
partir de 2005 até os dias atuais. Os descritores de 
busca utilizados foram: lipolysis and exercise; fat 
mass loss and exercise; hormones and lipolysis; 
molecular pathways and exercise; fat mass loss 
and hormones; fat mass loss and molecular 
pathways; molecular pathways, hormones and 
exercise. Os artigos selecionados para a discussão 
foram aqueles que reuniram, da maneira mais 
completa, a sua respectiva abordagem ao escopo 
deste trabalho, de forma a atender a discussão 
baseada nas palavras-chave aqui apresentadas: 
exercício físico, vias moleculares, hormônios, 
lipólise, emagrecimento.

Discussão

Lipólise: da mobilização à oxidação dos áci-
dos graxos

Para iniciarmos o pensamento a respeito dos 
efeitos do exercício nas respostas hormonais e 
moleculares indutoras de lipólise, precisaremos 
estender um pouco o raciocínio bioquímico-
fisiológico – a priori, fundamentar que o processo 
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de lipólise não é sinônimo nem da oxidação 
dos lipídios muito menos do emagrecimento13. 
Logo, ao se discutir lipólise, deve-se limitar o 
pensamento única e exclusivamente ao processo 
de mobilização dos ácidos graxos livres (AGL) 
para a corrente sanguínea, reservados, dentre 
outros, no tecido adiposo branco, especialmente 
na forma de triglicérides ou triacilgliceróis14.

Para que essa mobilização ocorra, o sinal de 
diversos hormônios catabólicos/estimulantes 
é fundamental, a saber: cortisol, glucagon, 
catecolaminas, hormônio do crescimento, 
hormônios tireoidianos, estrógenos, testosterona 
e fator de crescimento do fibroblasto15. Importante 
observar que são todos hormônios considerados 
contrarregulatórios e com suas respectivas 
secreções garantidas em condições de estresse, 
como o exercício físico16,17. Além dos hormônios, 
outras substâncias que agem de forma significativa 
na mobilização dos ácidos graxos livres são a 
cafeína e o cálcio18. Toda essa mobilização ocorre 
basicamente por meio da ação dos sinalizadores 
supracitados sobre duas enzimas principais do 
tecido adiposo branco: a lipase do triglicerídio 
(LTG) e a lipase hormônio-sensível (LHS)19.

Após a mobilização dos AGL para a corrente 
sanguínea, os mesmos devem ser carreados até os 
tecidos que apresentam interesse em sua captação 
e posterior oxidação, destacando-se, nesse ínterim, 
o músculo-esquelético como tecido-alvo20. Esse 
carreamento de AGL é feito especialmente pela 
albumina, uma abundante proteína plasmática 
que conecta a mobilização à oxidação dos AGL20. 

Para que os AGL possam adentrar o músculo-
esquelético, faz-se fundamental a presença de 
proteínas de membrana, translocadores de ácidos 
graxos21, em especial as proteínas FATP (Fatty 
Acid Transport Protein), FABPPM e FABPC (Fatty 
Acid Binding Protein), além da FAT/CD36 (Fatty 
Acid Translocase)21. Uma vez localizados no 
citosol da célula muscular, os ácidos graxos devem 
ser translocados para dentro das mitocôndrias 
pelo sistema da carnitina, em especial os ácidos 
graxos de cadeia longa20. Nas mitocôndrias, os 
ácidos graxos serão inicialmente oxidados no 
ciclo de Lynen ou beta-oxidação, posteriormente 
fornecendo esqueletos carbônicos (no formato de 
moléculas de Acetil-CoA) ao ciclo de Krebs ou ciclo 

do ácido tricarboxílico e, finalmente, viabilizando 
uma volumosa quantidade de coenzimas reduzidas 
(NADH e FADH2) para serem oxidadas na cadeia 
de transporte de elétrons ou cadeia respiratória 
na membrana mitocondrial22, gerando energia 
na forma de adenosina trifosfato (ATP) e calor22. 
Importante salientar que, como os ácidos graxos 
compreendem as moléculas orgânicas de maior 
tamanho, o rendimento energético associado 
à oxidação dos mesmos é bastante elevado22. 
Como exemplo, a oxidação completa de um ácido 
palmítico (com 16 átomos de carbono) gera 129 
moléculas de ATP22, quantidade substancialmente 
elevada quando comparada à produção de energia 
pelos demais compostos orgânicos como a glicose, 
os aminoácidos, o lactato e os corpos cetônicos22.

Vale destacar, por fim, que os fenômenos 
supracitados envolvem especialmente o tecido 
adiposo branco (do inglês white adipose tissue – 
WAT). Em sua revisão, Berggren et al.23 mostraram 
que o WAT pode atuar como um sinalizador 
endócrino via produção de adipocitocinas, 
além de ser o maior sítio exportador de ácidos 
graxos oxidáveis pelo músculo-esquelético 
durante o esforço. Esse fenômeno corrobora no 
entendimento de que o tecido adiposo, ao mesmo 
tempo, viabiliza e regula a produção de energia 
pelos demais tecidos24. Além disso, esse fato 
expõe a constante necessidade de se entender os 
mecanismos que regulam tanto o genótipo quanto 
o fenótipo do tecido adiposo, de forma a mantê-
lo ativo, potencialmente termogênico (efeitos 
de beiging e/ou browning), suficientemente 
vascularizado, mantendo a restrição ao acesso/
captação de glicose e com os status oxidante e 
inflamatório controlados25-30.

Portanto, fica evidente que o processo de 
lipólise é parte integrante de um sistema complexo 
que considera a mobilização, o transporte e a 
oxidação dos ácidos graxos, sendo que o exercício 
físico pode gerar influências adaptativas positivas 
em todos os níveis31. Então, vamos discutir a seguir 
algumas das evidências adaptativas desencadeadas 
pelo exercício físico de diversas naturezas, tanto 
os cíclicos (conhecidos como “aeróbicos”) quanto 
os resistidos (conhecidos como “musculação”)12. 
Por mais que a conduta dietética associada aos 
modelos de exercício físico testados interfira 
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nos resultados de interesse da presente revisão, a 
discussão estará focada especialmente no esforço, 
uma vez que, por exemplo, dietas restritivas em 
carboidratos favorecem a capacidade do músculo-
esquelético em oxidar ácidos graxos em modelos 
cíclicos e resistidos32, evento este especialmente 
relacionado à maior ativação de vias de sinalização 
intracelulares (e.g. AMPK, PPARs, MAPK, e 
PGC-1α) que favorecem as adaptações oxidativas 
sistêmicas33.

Exercícios cíclicos e “queima de gordura” 

Importante observar que, nesta discussão, o 
modelo de exercício cíclico será tratado como 
aquele vulgarmente conhecido como exercício 
“aeróbico”, com destaque para a corrida, o 
ciclismo e a natação. Desde a década de 70 a 
literatura já reporta relatos de que esse modelo 
é bastante eficiente em favorecer a “queima de 
gordura” e, eventualmente, auxiliar no processo 
de emagrecimento34. 

Uma discussão travada desde os primórdios e 
que ainda se mostra bastante atual é com relação à 
intensidade e ao volume com os quais as atividades 
cíclicas devem ser desempenhadas no contexto 
da potencialização da perda de massa gorda35. 
Enquanto alguns autores defendem a realização 
dos exercícios com intensidade leve/moderada 
(e.g. entre 30-70% VO2máx) e por longa duração 
(e.g. entre 30-90 minutos), outros defendem a 
realização dos mesmos de forma intensa (e.g. 
acima 80% VO2máx) e por curtos períodos 
(e.g. entre 5-20 minutos). Nesse tocante, vamos 
observar as justificativas que embasam ambas as 
filosofias de pensamento36.

Em um trabalho clássico, van Loon et al.37 
mostraram que a oxidação de ácidos graxos, de 
maneira geral, era mais significativa na produção 
total de energia em intensidades leves e moderadas, 
a saber, até 55% da potência máxima envolvida 
no esforço. Esses achados foram reproduzidos 
por outros autores, confirmando a observação 
do mesmo fenômeno que considera a máxima 
taxa de oxidação de ácidos graxos um fenômeno 
intensidade-dependente38. 

Corroborando com esses dados estão os 
trabalhos do grupo de Asker Jeukendrup, sendo 

um deles publicado por Achten et al.39, no qual 
mostraram que a taxa de oxidação de ácidos 
graxos apresenta um comportamento sigmoide, 
com um pico em torno de 60% do VO2máx para a 
atividade de corrida na esteira e entre 50-60% do 
VO2máx para a pedalagem em ciclo-ergômetro, 
sendo que, em intensidades mais severas, essa taxa 
decresceria também em formato sigmoidal. Nesse 
mesmo trabalho, Achten et al.39 ainda mostraram 
que as mulheres apresentam uma maior taxa de 
oxidação de ácidos graxos durante o esforço 
em intensidades levemente superiores àquelas 
apresentadas pelos homens, o que pode acontecer, 
dentre outros motivos, devido à maior deposição 
de gordura nas mesmas e ao padrão de secreção 
hormonal durante o esforço39.

Ainda nesse sentido, é importante observar 
que nas faixas de intensidade citadas nos artigos 
acima encontra-se o limiar ventilatório (também 
chamado de limiar anaeróbico, limiar 1 ou limiar 
de lactato) dos sujeitos. A este ponto metabólico 
de máxima taxa de oxidação de ácidos graxos, 
associada a exercícios leves/moderados, foi 
designado o Fatmax ou Lipoxmax

40. Outra relação 
observada nesse ínterim é que a taxa de oxidação 
de ácidos graxos é treinabilidade-dependente, ou 
seja, sujeitos sedentários apresentam o tal Fatmax 
em zonas de intensidade inferiores (30-50% do 
VO2máx) a sujeitos fisicamente ativos/treinados 
(40-70% do VO2máx)41. Ainda, a literatura aponta 
para o fato de que as variações encontradas no tal 
Fatmax podem ser determinadas pela composição 
corporal dos sujeitos, bem como seu status de 
treinamento42,43. 

Esses achados acreditam que a taxa de 
oxidação de ácidos graxos tende a diminuir de 
maneira intensidade-dependente, uma vez que, 
em maiores intensidades de esforço cíclico, alguns 
fenômenos fisiológicos poderiam atrapalhar os 
processos de mobilização, transporte e oxidação 
de ácidos graxos, a saber: acidose (queda 
de pH) acúmulo de lactato e íons Pi (fosfato 
inorgânico), hipóxia muscular e vasoconstrição 
do tecido adiposo44. Logo, uma elevada taxa de 
oxidação de ácidos graxos durante o esforço 
pode ser alcançada a partir do momento que os 
processos de mobilização, transporte e oxidação 
possam acontecer sem interferentes substanciais, 
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especialmente no tocante à mobilização, que é o 
primeiro dos passos metabólicos45. 

Por outro lado, autores como Alkahtani et 
al.46 trouxeram evidências de que o treinamento 
intervalado de alta intensidade (do inglês High 
Intensity Interval Training – HIIT) pode ser uma 
metodologia bastante útil para aumentar as taxas 
de oxidação de ácidos graxos, especialmente 
após o término do esforço47. Não obstante, alguns 
autores têm testado metodologias intervaladas 
supraintensivas, com modelos chamados de SIT 
(Sprint Interval Training)48. Nesses modelos, o 
consumo de oxigênio associado aos esforços é 
bastante elevado, o que faz com que a taxa de 
oxidação de macronutrientes, de maneira geral, 
torne-se aumentada35. Acreditando nisso, essa 
facção da literatura tem apostado nesses modelos 
mais intensos para promover melhorias na 
capacidade de oxidação de ácidos graxos durante e 
após o esforço49,50. Inclusive, o fenômeno de maior 
taxa de oxidação de ácidos graxos pós-esforço tem 
ainda bastante espaço na literatura, especialmente 
por conta do EPOC (Excess Post-exercise Oxygen 
Consumption), fenômeno este bastante dependente 
tanto da intensidade quanto do volume de esforço 
físico praticado31. 

As adaptações crônicas causadas pelo 
treinamento intervalado em alta intensidade 
acabam por favorecer significativamente no 
aumento da oxidação de ácidos graxos durante 
e após o esforço, especialmente por conta da 
biogênese mitocondrial, pela neoformação capilar 
(ou angiogênese) e pelo aumento na expressão e 
atividade das enzimas oxidativas51,52.

Enfim, a respeito da intensidade e do volume 
associados ao esforço, a literatura nos permite 
concluir que, a despeito da manipulação destas 
variáveis, a taxa de oxidação de ácidos graxos 
pode ser bastante aumentada naqueles sujeitos 
que praticam exercícios de maneira regular 
e sistematizada. Dois trabalhos se mostram 
bastante contundentes nesse sentido: o primeiro 
deles é a revisão de Laursen53 que evidenciou 
a ativação das adaptações relacionadas à maior 
taxa de oxidação de ácidos graxos derivada de 
ambos os modelos de esforço, tanto os mais 
intensos quanto os mais volumosos; Tucker et 
al.54, por outro lado, mostraram que o fenômeno 

a ser considerado no emagrecimento, ao final 
das contas, é o gasto calórico total causado pelo 
esforço, independentemente se a maior taxa de 
oxidação de ácidos graxos ocorrera durante ou após 
o término do esforço. A mistura das metodologias 
de treinamento cíclico (mais volumosas ou mais 
intensas) parece ser extremamente eficaz quando 
o objetivo é auxiliar os sujeitos no processo de 
evolução da capacidade oxidativa e eventual 
emagrecimento55.

Exercícios resistidos e “queima de gordura” 

Os exercícios resistidos, vulgarmente chamados 
de musculação, também apresentam um potencial 
interessante quanto a mobilização, transporte 
e oxidação de ácidos graxos56, tanto durante 
quanto após o esforço57,58. Nesse ínterim, o estudo 
de Farinatti et al.59 mostrou que o treinamento 
resistido de múltiplas séries, enfatizando o uso 
de exercícios complexos com grandes massas 
musculares envolvidas, pode potencializar 
ainda mais os efeitos de oxidação de lipídios, 
especialmente no momento pós-esforço. 

No trabalho de Greer et al.60, os efeitos 
na oxidação de ácidos graxos pós-esforço 
resistido puderam ser comparados às sessões de 
treinamento usando a metodologia de HIIT. Um 
outro detalhe pontuado nessa perspectiva é que, 
desde que os Volumes de Carga (VC = Volume x 
Intensidade) estejam equalizados, os efeitos de 
potencialização na oxidação de ácidos graxos 
durante e após o esforço são similares quando 
se usaram intensidades leves ou severas no 
treinamento resistido.

Outra metodologia de treino resistida que 
tem merecido bastante destaque no tocante ao 
seu potencial em causar adaptações positivas 
na oxidação de ácidos graxos, são os treinos em 
circuito ou em super-séries, onde há insuficiente 
ou nenhum descanso entre séries de esforço 
consecutivas visando um aumento no consumo de 
O2 e do custo metabólico total da referida sessão 
de treino61. 

Como o consumo de O2 total da sessão de treino 
está ligado diretamente à intensidade da mesma, 
os treinos que utilizam maiores porcentagens de 
1RM (Uma Repetição Máxima) ou que trabalham 
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em zonas de repetições máximas muito intensas 
(<5 repetições/série) também se apresentam como 
opções sugestivas para uma maior oxidação de 
ácidos graxos de forma crônica61,62.

Por fim, quando se misturam os estímulos 
cíclicos e resistidos na mesma sessão de treino 
ou no mesmo dia de treino, o que por uns é 
chamado de treinamento concorrente e por outros 
é chamado de treinamento misto ou combinado63, 
os resultados parecem bastante sugestivos do 
ponto de vista da potencialização da oxidação de 
ácidos graxos64 e ativação das vias moleculares 
envolvidas com os processos oxidativos. Um 
dos trabalhos que retrata esse conceito da 
mistura dos métodos cíclicos e resistidos para 
potencializar o processo de oxidação de ácidos 
graxos, junto de uma elevação da taxa metabólica 
basal e, posteriormente, auxílio no processo de 
emagrecimento, foi publicado por Dolezal e 
Potteiger65. Logo, a metodologia combinada ou 
mista é atualmente uma contundente maneira de se 
potencializar tanto a ativação das vias moleculares 
quanto a oxidação de ácidos graxos durante e após 
os esforços, a despeito da ordem em que esses 
estímulos sejam executados na sessão ou no dia 
de treino8.

Vias moleculares, hormônios e exercício 
físico: integrando a “queima de gordura”

Como já exposto, o processo de queima de 
gordura é complexo, dependendo da mobilização, 
transporte e, enfim, da oxidação dos AGL14. Os 
hormônios prioritariamente envolvidos com a 
mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo 
são o cortisol, o glucagon, as catecolaminas, o 
hormônio do crescimento (GH), os hormônios 
tireoidianos, os estrógenos, a testosterona e o fator 
de crescimento do fibroblasto15,66. Esses hormônios 
ativam, por modulação covalente, as enzimas 
presentes nos adipócitos e miócitos: a lipase 
hormônio sensível (LHS) e a lipase do triglicerídio 
(LTG)67,68. Ainda, agem ativando também a enzima 
lipoproteína lipase (LPL), presente no endotélio 
dos vasos que irrigam os músculos esquelético e 
cardíaco, além do tecido adiposo marrom69. 

A LPL auxilia na captação dos ácidos graxos 
provenientes das lipoproteínas plasmáticas 

circulantes, especialmente as lipoproteínas de 
muito baixa densidade (LMBD, do inglês VLDL) 
e os quilomícrons69. Vale ainda destacar, enquanto 
função endócrina, o papel da testosterona na 
estimulação dos processos de mobilização e 
oxidação dos ácidos graxos de diferentes depósitos 
corporais11,15, justificando a questionável e 
temerária utilização indiscriminada de análogos 
dos esteroides androgênicos anabolizantes 
(EAAs) na sociedade contemporânea70. Outro 
detalhe bastante pertinente a ser observado é 
que os hormônios que sinalizam a mobilização 
e que acabam por favorecer a oxidação dos 
AGL pelos tecidos periféricos têm meia-vida 
considerada curta (de 2 a 90 minutos)15, ou seja, 
foram programados para agir durante a condição 
de estresse e, logo após, ter suas concentrações 
plasmáticas reduzidas, de forma a favorecer a 
reorganização anabólica do organismo que fora 
estressado15. 

Nesse contexto, os hormônios catabólicos, 
indutores do processo de lipólise e oxidação de 
AGL, ativam enzimas e proteínas intracelulares do 
tecido adiposo e do músculo-esquelético66, tanto 
os hormônios peptídicos, através de segundos-
mensageiros (e.g. AMPc), como os hormônios 
esteroidais, através da ativação nuclear de 
expressão gênica e posterior síntese proteica71. 
A partir da ativação endócrina, algumas vias 
moleculares, compostas por enzimas/proteínas, 
podem ser ativadas de forma a deflagrar a 
“queima” de AGL pelos tecidos em condições de 
estresse72.

Do ponto de vista da resposta molecular 
envolvida na “queima” de AGL, especialmente no 
tocante ao músculo-esquelético, devem-se destacar 
as sinalizações envolvidas com as vias oxidativas/
aeróbicas45. Como reconhecido pela literatura, as 
vias da AMPK (AMP-activated protein kinase), 
SIRTs (NAD+-Dependent Deacetylase Family of 
Sirtuins), p38-MAPK (p38-Mitogen Activated 
Protein Kinase), CaMKII (Calcium/Calmodulin-
Dependent Protein Kinase II), família da PPAR 
(Peroxisome Proliferator-Activated Receptor), e, 
em destaque a PGC-1α (Peroxisome Proliferator-
Activated Receptor-Gamma Coativator-1 Alpha), 
são responsáveis pela regulação no metabolismo 
energético celular10,45, incluindo a potencialização 
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na capacidade de oxidar AGL pelo músculo-
esquelético e demais tecidos periféricos. Ainda, 
as catecolaminas e sua conexão com os receptores 
β-adrenérgicos ativam as respostas desencadeadas 
pelo 2º mensageiro AMPc (adenosina monofosfato 
cíclico) e algumas proteínas diretamente ligadas 
a este, tipo a CREB (cAMP Response Element 
Binding Protein), o que também potencializa 
a sinalização degradativa de ácidos graxos no 
ambiente intracelular72. 

As principais adaptações musculares 
desencadeadas pelas vias moleculares supracitadas 
envolvem a biogênese mitocondrial, a neoformação 
capilar/angiogênese, o aumento na capacidade de 
transporte dos ácidos graxos e, por fim, o aumento 
da expressão e atividade das enzimas oxidativas53. 
Importante observar ainda que estas adaptações, 
que acabam por viabilizar uma maior competência 
muscular em oxidar AGL, ocorrem a partir do 
treinamento regular e sistematizado tanto de 
resistência/endurance73 quanto de força/resistido74. 
Quanto A essa observação, fica evidente que 
quando o processo de “queima de gordura” for 
prioritário, seja durante ou após o término do 
esforço (viabilizado pelo efeito EPOC – Excess 
Post-Exercise Oxygen Consumption), ambos os 
modelos de treinamento – resistência/endurance 
e força/resistido – se mostram bastante eficazes, 
justificando as metodologias de treinamento 
chamadas de concorrentes, combinadas ou 
mistas63,72.

Considerações finais

É de fundamental importância observar que 
a relação entre exercício físico, hormônios 
catabólicos, vias moleculares e lipólise é parte de 
um processo complexo que explica algumas das 
adaptações causadas nos praticantes de atividade 
física regular e sistematizada. Inicialmente, 
destaca-se o fato de que os exercícios físicos, 
tanto de natureza cíclica (popularmente conhecida 
como “aeróbica”) quanto de natureza resistida 

(popularmente conhecida como “musculação”) 
apresentam grande potencial em ativar desde 
os processos de mobilização, passando pelo 
transporte e oxidação dos AGL, especialmente 
no músculo-esquelético. Nesse contexto, os 
hormônios catabólicos, de naturezas diversas, 
agem estimulando as vias de degradação de 
AGL durante toda a sua cascata, estimulação 
esta que passa pela ativação de vias moleculares 
altamente especializadas. Essas vias moleculares 
ativam competências intracelulares degradativas 
extremamente potentes, de forma a atender a 
demanda energética do esforço físico. 

Logo, essa relação comprova, dentre outras 
competências orgânicas, a capacidade do 
organismo humano em responder à uma condição 
estressora, aumentando o seu potencial de geração 
de energia, às custas de uma maior oxidação das 
suas reservas energéticas, com destaque para os 
triglicerídios do tecido adiposo e do músculo-
esquelético. Mais importante ainda é o profissional 
da saúde, conhecedor dessa competência, julgar a 
validade da somação de outros fatores estressores 
associados ao próprio esforço físico, como: o 
jejum, a privação de carboidratos ou o excesso de 
lipídios e proteínas na dieta (estratégias de jejum 
intermitente, dietas low-carb, dietas cetogênicas, 
dieta paleolítica, dietas de substituição/shakes, 
dieta dos pontos, vigilantes do peso, dieta do 
índice glicêmico, dietas hipocalóricas em geral), a 
falta de sono (qualidade e quantidade), a disbiose 
(alterações na forma/função da microbiota), 
o estresse oxidativo (desbalanço na produção 
de Espécies Reativas de Oxigênio – EROs), a 
inflamação crônica e sistêmica de baixo grau 
(ativação de proteases, aumento estresse oxidativo, 
desequilíbrios iônicos) etc. Logo, a aderência aos 
processos, sejam estes no tocante à atividade física 
ou à dietética, torna-se fundamental para que as 
adaptações orgânicas que favorecem uma maior 
oxidação de ácidos graxos aconteçam de maneira 
segura e longeva. 
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