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Mecanismos que regem a ingestão e o ganho 
de peso

• Cérebro consome 1/3 do açúcar que comemos.

Nutrientes com energia

Nutrientes com adoçante

Via dopaminérgica
Na região dorsal do estriado
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para 
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Diminuiu preferência pelo açúcar
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Estimula captação de glicose

Homeostase 
da glicose



FGF-21

Regulação 
metabólica

Diferenciação 
celular

Proliferação 
celular

Metabolismo 
celular              

Regula expressão de 
transportador de 

glicose 1

Captação de glicose 
nas céls 3T3-L1

Captação de glicose 
nos adipócitos 

primários



Em ratos com obesidade induzida 
por dieta, FGF21 pode reverter a 
esteatose hepática e aumentar a 
sensibilidade à insulina hepática 
através da supressão da produção 
de glicose no fígado e do aumento 
do conteúdo de glicogênio hepático, 
melhorando assim a intolerância 
sistêmica à glicose e a resistência à 
insulina.

oxidação de 
ác. Graxos 



FGF-21
Potencialmente nova opção de 

tratamento para diabetes e 
obesidade

Sinalização FGF21 autócrina/parácrina
WAT

• Alimentando
• Agonista 

PPARg (TZDs)

• Exposição 
ao frio

• Exposição 
ao frio

• norepinefri
na

Sinalização Sistêmica de FGF21

BAT Fígado

• Jejum

• Agonista PPARa
(fibratos)

Produção de FGF21

• Adaptação como no jejum (gluconeogênese)
• Termogênese

Produção de FGF21

Depósito de gordura

• Obesidade
• Perda Óssea

Produção de FGF21

Gordura marrom

* Termogênese

WAT=White adipose tissue; BAT=Brown adipose tissue



Clinical trials com FGF21
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• Diminui Apo CIII
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FGF21:      Formação óssea     Reabsorção óssea



IGFBP1 é um:

• Hormônio metabólico
• Comunicação endócrina entre fígado-osso
• Alvo terapêutico para osteoporose
• Estratégia para separar o efeito de perda 

óssea do FGF21 dos benefícios metabólicos



1. Sensibilizadores de insulina PPARge FGF21 causam perda óssea através de mecanismos 

sobrepostos mas distintos.

2. PPARg osteoclastogênese via rede de transcrição intrínseca celular.

3. FGF21   osteoclastogênese via IGFBP1 (transmissor endócrino fígado-osso).

4. FGF21 aumenta expressão e secreção hepática de IGFBP1.

5. IGFBP1 é um hormônio pró osteoclastogênico via receptor integrina b1.

6. O bloqueio de IGFBP1-Itgb1 abole a perda óssea induzida pelo FGF21 mas retem seu efeito 

metabólico.

Resumo 



Sex steroid deficiency–associated bone loss is 
microbiota dependent and prevented by probiotics



Trato GI – abundante população de 
microorganismos

Induz geração de fatores imunomoduladores

Resposta 
intestinal 

inflamatória

Integridade e 
homeostase 
da barreira

Citoproteção
e restituição 

de feridas



Mecanismos celular e molecular do estrogênio 
sobre a reabsorção óssea

B. L. Riggs et al.: J Bone Miner Res 19:1945–1954, 2004
S. Khosla & B. L. Riggs: Endocrinol Metab Clin N Am 34:1015-1030, 2005

Produzem RANKL:
- Céls hematopoiéticas
- Céls T
- Céls B
- Osteoblastos
- Osteócitos 

Deficiência de 
esteroides sexuais:
- CD4*T
- CD8*T

- TNF



Céls T de ratas ovx ~ Céls T expostas às 
bactérias

Exposição aumentada à microorganismos: 
antígenos para ativação de céls T

Resposta imunológica requerida pela 
deficiência de esteroides sexuais

Aumenta perda óssea



Camundongos Germ Free (GF):
DMO
CD4*T Cells
Precursores de osteoclastos no osso
níveis de citocinas osteoclastogênicas

Deficiência de esteroides sexuais: protegidos 
contra perda trabecular

Recolonização: restaura capacidade de perda 
óssea induzida pela deficiência de ES







Ly, J. et al. JCI, 2016; 126:2049



Lactobacillus
rhamnosus
ou
VSL#3



Hipotireoidismo subclínico e gestação



Resultados do Screening

Out. 2006 – Nov. 2009
97.226 screenings

< 20 semanas de gestação

234 com sangue insuficiente

90.416 Normal
TSH: 0.08 – 4.0mU/L, e 

FT4: 0,86 – 1,9ng/dl

463 (5/1000) 
Franco hipotireoidismo

250 (3/1000) 
Franco hipertireodismo

3.058 (3,1%)
Hipotireoidismo

Subclínico

2.085 (2,9%)
Hipotiroxinemia



Resumo 

Tratamento de mulheres com HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO 
identificados durante a gravidez:

* não melhora score de QI na prole
* não afeta teste de score anual de neurodesenvolvimento 

até os 5 anos
* não impacta nas medidas de comportamento infantil ou 

déficit de atenção



Conclusões do Estudo de TSH

• Tratamento do hipotireoidismo subclínico ou 
hipotiroxinemia durante a gestação não melhora 
a performance cognitiva ou comportamental de 
RN até 5 anos de idade.

• Resultados deste Trial não sugerem screening
para alteração da tireoide de rotina durante 
gravidez para hipotireoidismo subclínico ou 
hipotiroxinemia.



• Recrutado larga coorte de pacientes idosos com HSC
• TSH basal médio = 6,40mUI/L (DP 2.01)
• Levotiroxina (dose média de 50mcg) reduziu TSH ~ 2mUI/L
• Nenhum efeito de LT4 em desfechos co-primários: ThyPRO Score de 

sintomas de hipotireoidismo e fadiga em 12 meses
• Sem efeitos consistentes no HR-Qol
• Sem efeito no ThyPRO39, força de punho, pressão arterial, peso, IMC, 

circunferência
• Sem evidência de efeitos CV
• Nenhum excesso de eventos adversos de interesse especial, não houve 

aumento de sintomas de hipertireoidismo

Resumos dos achados – RCT de levotiroxina X placebo em idosos



Outras ações da vitamina D

• Vitamina D age sobre seus receptores – VDR

• Atuam sobre transcrição de genes, que ligados a outros sítios podem 
ter ação repressora ou indutora de atividade (regulam micro RNA)





Nrf2 = nuclear factor 

erythroid 2–related factor 2: 

Controla a expressão basal e 

induzida de uma série de 

genes dependentes de 

elementos anti-oxidantes para 

regular os resultados 

fisiológicos e fisiopatológicos 

da exposição oxidante.

Klotho = suposto gene 
supressor da idade. Levou à 
identificação de múltiplos 
eixos endócrinos novos que 
regulam vários processos 
metabólicos e uma ligação 
inesperada entre 
metabolismo mineral e 
envelhecimento.





Vitamina D – associação com risco cardiometabólico
durante gravidez e seus resultados 

Deficiência de 
Vitamina D

Inflamação 

Hipertensão e 
Dislipidemia

Pré-eclâmpsia Parto prematuro

Resistência à 
insulina e 

Diminuição de 
secreção insulínica

Diabetes 
gestacional

102 mulheres grávidas:
- > 18 anos (31,9 + 4,5 anos)
- IMC = 25-45Kg/m²
- Alto risco para DM Gestacional
- Sem DM1 ou DM2 ou existência de condição 

médica crônica.

Investigar a relação entre níveis maternos de 
vitamina D, homeostase glicêmica, risco CV, 
inflamação na gravidez, e resultados da 
gravidez.
E ver se há medicação de inflamação crônica 
de baixo grau.





Ações da vitamina D na gravidez

Conclusões:

1. Consistente com estudos prévios, os dados sugerem o papel da vitamina 
D nos fatores de risco cardiometabólicos da gravidez e nos resultados da 
gravidez

2. A maioria das associações são mediadas pela adiponectina

3. Estudos de intervenção são necessários para estabelecer o efeito da 
suplementação de vitamina D sobre adiponectina e consequentes 
fatores de risco da gravidez e seus resultados.



Ações da vitamina D na gravidez

Gestação: baixa vit D aumenta GH - > nº de prole 
fêmea. 
LPS geram resposta inflamatória materna e na 
placenta.



Vitamina D e câncer



Vitamina D e câncer de mama

• Efeitos da vit D sobre as céls MCF-7

• Ações de vit D – VDR -> supressão 
da b-catenina nas céls tumorais 
(através da inibição da TNFa dos 
macrófagos)

• É necessário presença de VDR nas 
céls tumorais (in vitro)

• Reduz tumor em ratos (in vivo)



Vitamina D e câncer de mama

Em humanos:

• Exposição a UV e risco de ca de mama: nulo

• Estudo das enfermeiras NHS (n>120.000): níveis 
aumentados de vit D associado à menor risco de ca
de mama



Vitamina D e câncer de mama

• Vit D -> autofagia: mecanismo de preservação de 
câncer em alguns tecidos (Levine, 2009)

• 1,25D    acidez compartimental e inibe 
proliferação em céls de ca de mama

• Suplementação de 25D em ratos induz autofagia

• Em céls invasivas de ca de mama se perde a ação 
da 1,25D (< VDR?)

• Potencial para tratamento – anti-proliferativo

• (visto nos modelos de ca de mama, pulmão, 
próstata, bexiga).



Vitamina D e Pressão Arterial

Metanálises de RCTs

• Beveridge et al. JAMA 
Intern Med. 2015, 
175:745.

• Métodos: metanálise de 
4541 de 46 RCTs de 
suplementação de VitD

• Resultados: nenhum 
efeito da VitD na pressão 
arterial

Estudo de randomização Mendeliana

• Vimaleswaran, et al. Lancet D & E 2014; 
2: 719.

• Métodos: 142.255 participantes em 35 
estudos com pressão & alelos de SNPs
relacionados à VitD

• Resultados: Cada aumento de 10% na 
concentração de 25 (OH) D está 
associada a 8% da diminuição da 
probabilidade de hipertensão 



Vitamina D e outras ações

• Imunidade – prevenção na TBC (em ratos: não 
reduz explosão bacteriana, mas suprime 
inflamação e patologia). Associação de Esclerose 
Múltipla e baixos níveis de vit D, assim como AR 
(céls T tecido específica – sinóvia, respondem pior 
que as circulatórias).

• Alzheimer: parece ter causa / efeito.

• Obesidade: baixa vit D predispõe.



RCTs X Observacionais

RCTs na suplementação 
de vitamina D
• Na teoria provê fortes 

evidências do papel da 
vit D na saúde.

• Mas na prática sua 
validade é 
comprometida: 
recrutar pacientes 
suficientes em vit D, 
baixa aderência, 
contaminação, estudos 
não cegos.

Estudos observacionais

• Importante contribuição para 
identificar: efeitos adversos 
associados à deficiência de vit
D

• Associações não lineares

• Estudos de randomização 
Mendeliana evitam confusões 
e são mais prováveis de avaliar 
papel da vitamina D na saúde.



Cruze os dedos para os novos RCTs!!
Estudo Local e Tempo de 

estudo
População Tratamento 

efetuado
Resultados Ano de 

término

VIDa NZ – 4 anos 5110 100.000UI/mês DCV
Infec pulm

Quedas e Fraturas

2017

VITAL US 25.875 2000UI/d
Ômega 3

Câncer
DCV

2018

FIND Finland 2500 1600UI / 3200UI / 
dia

Câncer
DCV

2020

D-Health Australia – 5 anos 21.315 60.000/mês Câncer
DCV

Infecções

2020

TIPS-3 Canada, India – 5 
anos

5000 Aspirina / 
60.000UI/mês

DCV
Fraturas
Câncer 

2019


