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INTRODUÇÃO 

A regulação fisiológica da população tem sido transformada pelas mudanças nos hábitos de vida, em 
comparação com os hábitos de poucas gerações passadas. Como consequência, já se pode encontrar estudos 
que demonstram alterações no ciclo circadiano concomitantemente à presença de doenças que foram tidas 
como as que mais causaram mortes ao redor do mundo nos últimos anos (Bauducco, S. et. al, 2020; Almoosawi, 
S. et. al, 2016). Sabe-se que o ciclo circadiano é responsável pela regulação de variáveis que determinam o 
funcionamento do organismo, sendo uma delas caracterizada nos humanos como cronotipo, que geralmente é 
classificado como matutino, intermediário e vespertino, de acordo com a cronobiologia intrínseca a cada 
indivíduo (Almoosawi, S. et. al, 2016; Hawley, J. A. et. al., 2020). 

O cronotipo é determinado pelos momentos do dia em que a pessoa apresenta maior disposição para 
executar diferentes atividades rotineiras, como alimentar-se, dormir e praticar atividades que exijam atenção e 
esforço físico (Hawley, J. A. et. al., 2020). Essa regulação acontece de forma sistêmica, através de sinalizações 
neuro-endócrinas, e de forma intracelular, através da secreção de proteínas e hormônios que atuam no 
metabolismo citosólico, funcionando como pequenos relógios biológicos (McNeil, J. et. al, 2016). 

Há diversos estudos a respeito das características metabólicas mais comuns em cada cronotipo. A 
literatura tem indicado que pessoas com cronotipo vespertino apresentam hábitos alimentares mais prejudiciais à 
saúde, em comparação com os hábitos presentes entre os indivíduos com cronotipo matutino ou intermediário 
(Lucassen, E. A. et. al, 2013). Por esse motivo, a cronobiologia passou a ocupar um lugar de destaque e, de 
forma especial, sua relação com o metabolismo energético pode ter grande relevância, uma vez que pode 
funcionar como uma aliada às abordagens terapêuticas não invasivas para o tratamento da obesidade, já que 
dentre as funções fisiológicas reguladas pelo ciclo circadiano, também estão a digestão, a absorção e a 
regulação hormonal do controle glicêmico e da saciedade (St-Onge MP., et. al.,2019; Xiao, Q., et. al., 2019).  

Além disso, estudos indicam  que o cronotipo pode relacionar-se também com componentes da 
homeostase energética, como gasto energético de repouso (GER) e flexibilidade metabólica (Smith, R. L. et. al, 
2018), de forma que indivíduos com menor GER e menor flexibilidade metabólica geralmente apresentam piora 
no perfil de adiposidade corporal, tendem a ter mais resistência à insulina e podem apresentar maior propensão 
ao desenvolvimento de obesidade (St-Onge, M. P., et. al., 2019), uma vez que maiores níveis de adiposidade 
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corporal foram associados a padrões irregulares de sono em adultos e crianças. Entretanto, os mecanismos 
responsáveis por essas relações ainda não estão completamente elucidados (Miller, A. L. et. al, 2015).  

O presente trabalho teve como objetivo investigar a associação entre cronotipo e indicadores de 
adiposidade corporal, parâmetros cardiometabólicos e variáveis relacionadas ao gasto energético em mulheres 
participantes do Nutritionist’s Health Study (NutriHS). 

 

METODOLOGIA 

Casuística 
Este projeto de iniciação científica esteve vinculado ao Estudo de Saúde de Nutricionistas (Nutritionist’s 

Health Study - NutriHS), um estudo observacional do tipo transversal, que teve início em 2014 por pesquisadores 
da USP. Entre os anos de 2018 e 2020 um braço do NutriHS foi realizado por pesquisadores do Laboratório de 
Investigação em Metabolismo e Diabetes (LIMED) da UNICAMP, e contou com a inclusão de 111 participantes, 
as quais passaram por avaliações clínicas, bioquímicas, antropométricas, de composição corporal e do gasto 
energético.  

Os critérios gerais de inclusão do estudo NutriHS foram: sexo feminino, idade entre 18 e 45 anos, IMC 
entre 18,5 e 40kg/m² e ser estudante de nutrição ou nutricionista. Não foram incluídos: homens, mulheres na 
gestação e lactação, presença de diabetes tipo 1 ou tipo 2 segundo critérios da ADA (American Diabetes 
Association, 2016), uso de medicamentos com efeito na glicemia e na sensibilidade à insulina, evidência clínica 
ou laboratorial de doença cardíaca, renal, hepática e de doença sistêmica grave, como câncer e AIDS. Aqueles 
que no momento da coleta de materiais biológicos apresentaram sinais e sintomas de doenças agudas tiveram 
os procedimentos postergados até a resolução do processo. 

Os dados coletados entre 2018 e 2020 foram utilizados neste projeto de iniciação científica (IC). Foram 
selecionadas as variáveis de interesse para a estruturação de um novo banco de dados. As variáveis 
relacionadas ao cronotipo foram coletadas por meio de um novo contato telefônico e/ou e-mail com as 
participantes do NutriHS, totalizando uma amostra de 54 voluntárias que aceitaram participar. É importante 
ressaltar que essas comparações tornam-se factíveis pois o cronotipo consiste em uma característica intrínseca 
ao indivíduo e que, portanto, não sofre mudanças significativas no decorrer dos anos. 
 
Aspectos éticos da pesquisa 

Foi elaborada uma emenda vinculada ao projeto inicial para realização de novo contato com as 
participantes e aplicação do Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) e de perguntas relacionadas ao 
sono. A emenda foi aprovada pelo CEP da UNICAMP sob o CAAE 12455313.8.0000.5421. Todas as avaliações 
foram realizadas somente após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por parte dos 
voluntários.  
 
Protocolo original do NutriHS 
 

Avaliação antropométrica e da composição corporal 
O peso das participantes foi obtido em balança digital, e a estatura em estadiômetro de parede, utilizados 

para a determinação do índice de massa corporal. A circunferência da cintura foi obtida com o indivíduo ereto, 
usando fita métrica flexível e inelástica, localizando-se o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. Para 
a obtenção da composição corporal foi utilizado o densitômetro de dupla emissão com fonte de raio-X (DXA 
Lunar, GE). Para este projeto de IC foram utilizadas as variáveis: percentual de gordura total, índice de 
adiposidade corporal, percentual de gorduras ginoide e androide e massa de gordura visceral.  

 
Avaliação clínica e bioquímica  
A pressão arterial foi aferida por enfermeiro qualificado, no laboratório de pesquisa, através método 

auscultatório, em esfigmomanômetro de mercúrio. Os perfis glicêmicos (glicemia de jejum e hemoglobina 
glicada) e lipídicos (colesterol total, HDL-colesterol e triglicérides) foram analisados por métodos colorimétricos e 
enzimáticos e o LDL-colesterol foi calculado pela equação de Friedwald.  

 
Avaliação da homeostase energética 
O gasto energético basal, o quociente respiratório (QR) e a flexibilidade metabólica foram mensurados 

pelo teste de calorimetria indireta no equipamento VMAX 29 N Encore, com sistema canoppy, segundo o 
protocolo da ASPEN. Os voluntários realizaram jejum nas 12 horas que antecederam o início do teste, para 
minimizar qualquer efeito térmico residual da dieta. Os voluntários foram orientados a coletar toda a urina 
produzida durante o período de 12 horas. Ao chegar ao laboratório, permaneceram em repouso na posição 
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supina por 30 min. até o início das avaliações. Após o repouso inicial, a avaliação do metabolismo energético foi 
realizada por 30 min. para a determinação do gasto energético de repouso (GER) e do quociente respiratório 
(QR). Após, os voluntários receberam uma refeição líquida de 524 kcal (Nutren 1.5®) em 340mL, com 
distribuição calórica de uma refeição balanceada, composta por 57% de carboidratos (75g), 15% de proteínas e 
28% de lipídios, a qual foi ingerida em até cinco minutos (McLay-Cooke, R. T., et. al., 2017).  

Em seguida, foram realizadas uma série de quatro calorimetrias correspondentes ao período pós-
prandial, todas com duração de 20 min. cada, correspondendo ao tempo 30 min, 60 min., 120 min e 180 min. 
após o consumo da refeição padronizada. O nitrogênio urinário foi mensurado como marcador da oxidação de 
proteínas. 

O gasto energético de repouso (GER) e o quociente respiratório foram calculados nos tempos 0, 30, 60, 
120 e 180 min. usando equações padrão para consumo de oxigênio, produção de dióxido de carbono e excreção 
de nitrogênio urinário (WHO, 2016). A flexibilidade metabólica foi calculada como o delta entre o quociente 
respiratório de jejum e o maior quociente respiratório pós-prandial (Ravussin, E., et. al., 2019). 

Determinação do cronotipo 
O cronotipo foi obtido por meio da aplicação do questionário Morningness-Eveningness Questionnaire 

(MEQ), também conhecido como Horne & Ostberg Questionnaire, que é validado para o Brasil, na língua 
portuguesa (Horne, J. A., & Ostberg, O., 1976).). Ele é composto por 19 perguntas acerca dos horários de 
preferência para dormir, acordar, sensações de sonolência e disposição para realizar diferentes tarefas que 
exigem esforço físico e cognitivo. Cada resposta do participante apresenta uma pontuação, que ao final é 
somada e que permite a classificação do seu cronotipo em um dos cinco grupos possíveis: matutino extremo, 
matutino moderado, intermediário, vespertino moderado e vespertino extremo. 

Além do MEQ, também foram realizadas algumas perguntas adicionais a respeito do padrão de sono das 
participantes em dias livres e em dias que se têm compromissos, permitindo a comparação das informações 
obtidas. O primeiro contato com as voluntárias foi feito por meio de mensagens e ligações telefônicas para 
posterior agendamento de uma reunião online, via Google Meet, quando o questionário e as perguntas foram 
aplicados de forma síncrona, através da plataforma Google Forms. 

 
Análise dos dados 

Os dados foram analisados no software IBM SPSS versão 24.0. A distribuição das variáveis na curva de 
Gauss foi analisada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Variáveis com distribuição normal foram apresentadas 
em média e desvio-padrão. Variáveis sem distribuição normal foram apresentadas em mediana e amplitude 
interquartílica. Variáveis categóricas foram apresentadas em valores percentuais. Para as variáveis paramétricas 
foram usados testes paramétricos (t de Student, ANOVA e correlação de Pearson), e para as demais variáveis, 
testes não paramétricos (MannWhitney, Kruskall Wallis e correlação de Spearman). O valor de p significante foi 
fixado em < 0,05. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 Quanto à caracterização das 54 mulheres estudadas, elas apresentaram idade média de 28 ± 5 anos, 
IMC médio de eutrofia (24 ± 4 kg/m²) e níveis pressóricos e bioquímicos médios dentro da normalidade, embora 
os valores do desvio padrão indiquem participantes com alteração nestes parâmetros. Em relação ao cronotipo, 
57% (n = 31) das participantes possuem cronotipo intermediário, 28% (n = 15) possuem cronotipo matutino 
moderado e 15% (n = 8) possuem cronotipo vespertino moderado. Há outras duas possíveis classificações 
oferecidas pelo MEQ, que são os cronotipos matutino e vespertino extremo, porém nenhuma participante foi 
caracterizada dentro destes grupos.   

A comparação do perfil clínico e metabólico entre os três cronotipos presentes na amostra estudada 
encontra-se na Tabela 2. Os resultados indicaram a ausência de diferença estatística entre os três cronotipos 
para todas as variáveis testadas.  O percentual de gordura androide apresentou uma tendência à significância 
estatística (p = 0,06), sugerindo uma maior mediana para o cronotipo vespertino moderado, em comparação aos 
demais. 

A gordura androide, localizada na região abdominal, é a forma de deposição de gordura do tecido 
adiposo branco que oferece mais riscos ao organismo por ter maior influência no metabolismo, levando a 
possíveis complicações. Este padrão é mais prevalente entre homens do que em mulheres, e é determinado por 
vários fatores, como genética, ambiente externo e hábitos de vida e idade, entre outros (Guglielmi, V., & 
Sbraccia, P., 2018). 
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Tabela 2. Comparação das variáveis clínicas, de adiposidade e de homeostase energética segundo o cronotipo das 54 
participantes do NutriHS. 

 Classificação do cronotipo  
Matutino Moderado Intermediário Vespertino 

Moderado 
 

Mediana (P25-P75) 
(n = 15) 

Mediana (P25-P75) 
(n = 31) 

Mediana (P25-P75) 
(n = 8) 

p 

Idade (anos) 28 (26-31) 27 (24-30) 27 (22-30) 0,46 
IMC (kg/m²) 26,20 (19,9-28,2) 22,3 (20,7-25,1) 26,1 (22,3-28,5) 0,36 
Circunferência de cintura (cm) 77,4 (70,0-88,0) 74,8 (71,0-81,5) 82,8 (74,8-87,0) 0,34 
Gordura total (%) 36,3 (30,5-44,5) 36,0 (30,9-40,3) 42,3 (38,8-44,4) 0,15 
Gordura androide (%) 35,0 (28,4-45,1) 33,3 (26,1-41,6) 46,6 (35,8-48,3) 0,06   
Gordura ginoide (%) 42,8 (35,4-50,0) 42,3 (36,8-45,5) 45,6 (41,5-48,6) 0,40 
Tecido adiposo visceral (kg) 231,0 (82,0-493,0) 141,0 (80,0-386,0) 553,0 (104,0-818,0) 0,10 
Pressão arterial sistólica (mmHg) 110,0 (100-120,0) 110,0 (100,0-110,0) 110,0 (105,0-110,0) 0,96 
Pressão arterial diastólica (mmHg) 70,0 (70,0-80,0) 70,0 (70,0-80,0) 70,0 (70,0-75,0) 0,70 
Glicemia de jejum (mg/dl) 85,4 (81,0-89,1) 83,6 (81,0-88,0) 84,3 (80,7-86,0) 0,76 
Hemoglobina glicada (%) 4,9 (4,8-5,4) 5,0 (4,9-5,3) 5,0 (4,8-5,35) 0,89 
Colesterol total (mg/dl) 158,0 (146,0-176,0) 161,0 (144,0-174,0) 156,5 (138,5-181,5) 0,93 
HDL colesterol (mg/dl) 59,0 (47,0-66,0) 55,0 (49,0-64,0) 54,0 (49,5-61,0) 0,86 
LDL colesterol (mg/dl) 96,0 (78,0-110,0) 87,0 (73,0-101,0) 86,0 (64,0-111,0) 0,92 
Triglicerídeos (mg/dl) 68,0 (49,0-109,0) 68,0 (56,0-93,0) 70,0 (52,5-105,0) 0,82 
Gasto energético em repouso (kcal/dia) 1195,2 (1129,7-1315,0) 1119,1 (1044,1-1186,6) 1145,3 (1115,8-1238,4) 0,12 
Quociente respiratório  0,83 (0,77-0,84 0,84 (0,8-0,85) 0,85 (0,84-0,88) 0,25 
Flexibilidade Metabólica t.30min 0,01 (-0,01 –  0,04) 0,02 (0,01-0,05) 0,02 (0,00 – 0,03) 0,44 
Flexibilidade Metabólica t.60min 0,1 (0,08-0,13) 0,1 (0,06-0,12) 0,08 (0,06-0,10) 0,60 
Flexibilidade Metabólica t.120min 0,07 (0,03-0,09) 0,06 (0,04-0,09) 0,03 (0,03-0,06) 0,43 
Flexibilidade Metabólica t.180min 0,06 (0,03-0,09) 0,05 (0,04-0,08) 0,04 (0,01-0,06) 0,62 

Teste de Kruskall Wallis. 

 

É possível encontrar vários estudos recentes que trazem análises estatisticamente significantes para 
relação entre cronotipo, principalmente o vespertino, e variáveis de adiposidade corporal, homeostase energética 
e variáveis clínicas. O cronotipo vespertino moderado e/ou extremo é tido pela literatura como mais preocupante, 
uma vez que a maior parte dos estudos indica fortemente associação entre ele e maus hábitos de vida, como alta 
ingestão de alimentos nutricionalmente desequilibrados (Teixeira, Gabriela Pereira et al.,2018), omissão de 
refeições, baixa ingestão de vegetais e frutas (Zuraikat, Faris M et al., 2021), pouca atividade física (Mota MC, 
Waterhouse J, De-Souza DA, et al.  2016) e hábitos ruins de sono (Lucassen, E. A. et. al, 2013); e, por 
consequência, também estão relacionados ao risco aumentado para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e sarcopenia (Yu, Ji Hee et al., 2015). Entretanto, no 
presente estudo estas evidências não foram confirmadas.  

Possíveis explicações para este achado podem ser atribuídas ao tamanho da amostra estudada, uma 
vez que a amostra analisada é pequena comparada a outros estudos que utilizaram o Morningness-Eveningness 
Questionnaire (MEQ) para avaliar cronotipo e que estudaram mulheres na mesma faixa etária (Yu, Ji Hee et al., 
2015; Mota MC.et al., 2016; Lucassen, E. A. et. al, 2013; Zuraikat, Faris M. et al., 2021). Outra possível 
explicação pode estar relacionada ao fato e a amostra ser relativamente homogênea e em grande parte 
composta por mulheres mais saudáveis que a população em geral. 

 

CONCLUSÕES 

Não houve associação entre o cronotipo com a adiposidade corporal e com as variáveis relacionadas à 
saúde cardiometabólica e ao gasto energético nas jovens mulheres estudadas. Estudos com outros extratos 
populacionais e com amostras maiores poderão trazer evidências científicas que possam embasar abordagens 
clínico-nutricionais capazes de considerar o cronotipo e os comportamentos relacionados ao ciclo circadiano no 
manejo terapêutico da obesidade. 
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