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RESUMO
Halpern B. O papel da melatonina na regulação do tecido adiposo marrom
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.
O tecido adiposo marrom (TAM), caracterizado pela presença da proteína
termogênica UCP-1, é conhecido há muitas décadas como um tecido
termogênico em mamíferos, porém sua significância clínica em humanos era
considerada pequena, com exceção de neonatos, até que o
desenvolvimento e uso de métodos de PET-FDG terem demonstrado que
humanos adultos também possuem TAM ativo, especialmente após
exposição ao frio. Essa descoberta levou a um enorme aumento nas
pesquisas sobre o assunto, já que sua ativação, levando a um aumento do
gasto energético, poderia, pelo menos na teoria, ser uma possível arma no
tratamento da obesidade e diabetes tipo 2 e sua redução ou ausência ser
uma causa de ganho de peso. Muitos compostos vêm sendo estudados
como possíveis recrutadores e ativdadores desse tecido. A melatonina é um
deles, embora nenhum estudo tenha sido feito em humanos. A melatonina,
um hormônio pineal sintetizado à noite com um papel crítico na
sincronização do ritmo circadiano, é estudado há várias décadas como um
regulador chave do metabolismo energético em diversas espécies animais.
Ratos pinealectomizados ganham peso e tem distúrbios metabólicos durante
sua vida, e a suplementação noturna de melatonina, reverte estas
alterações, sem redução da ingesta alimentar. Devido a isso, uma hipótese é
que o papel central da melatonina no metabolismo energético inclui sua
função no gasto energético, possivelmente relacionado à ativação do TAM.
Muitos modelos experimentais, a maioria em animais hibernantes,
demonstraram o papel da melatonina no recrutamento do TAM. Nesse
estudo, o objetivo é determinar se a suplementação de melatonina para
indivíduos e animais de experimentação (ratos Wistar) deficientes de
melatonina aumenta sua ativação. Foi encontrado que, em ratos Wistar,
animais pinelaectomizados possuem uma capacidade termogênica do TAM
reduzida após exposição ao frio comparado com a temperatura ambiente, e
a suplementação de melatonina normaliza essa capacidade termogênica.
Esse dado sugere um papel da melatonina na resposta máxima de ativação
do TAM após um desafio ao frio agudo. Também foi observado um aumento
de expressão de UCP-1 (RNA) em animais repostos com melatonina, tanto
em controles como em pinealectomizados, e animais pinealectomizados não
repostos apresentam uma expressão de UCP-1 menor que um grupo
controle. Em humanos, a suplementação de melatonina aumenta o volume e
atividade do TAM em quatro indivíduos pinealectomizados (por tumores
pineais) com baixo nível de melatonina no basal, analisado por tomografia
de emissão de prótons acoplada a ressonância magnética (PET-RM).

Embora a análise do TAM em ambos os protocolos tenha sido distinta, seus
resultados apontam para a mesma regulação positiva do TAM pela
melatonina. A termografia infravermelha (TIV) foi também realizada em
humanos, com aumento de atividade de TAM após exposição ao frio,
poréma correlação entre as respostas com a TIV e o PET-RM foi moderada
e não significativa. Diferenças entre o protocolo frio e limitação da TIV em
indivíduos mais obesos podem ter contribuído para esses resultados. Uma
relação positiva da suplementação de melatonina nos lípides (principalmente
colesterol e triglicérides) também foi encontrada, porém sem impacto na
gordura hepática.
Descritores: tecido adiposo marrom; melatonina; obesidade; diabetes
mellitus tipo 2; ritmo circadiano; glândula pineal; neuroendocrinologia;
hipercolesterolemia; hipertrigliceridemia.

ABSTRACT
Halpern B. The role of melatonin in the regulation of brown adipose tissue
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”;
2018.
Brown adipose tissue (BAT), characterized by the presence of the
thermogenic protein UCP-1 have long been known as a thermogenic tissue
in mammals, however its significance in humans was considered minor, with
the exception of newborns, until FDG-PET exams demonstrated that human
adults still have active BAT, especially after cold exposure. This prompted to
an incredible increase in research on the field, since its activation, leading to
increased energy expenditure could, at least theoretically, be a possible tool
for the treatment of obesity and type 2 diabetes and its reduction or absence
be a cause of weight gain. Many compounds aiming to recruit and activate
BAT have been studied. Melatonin has been one of them, although no study
has been performed in humans. Melatonin, a pineal hormone synthetized at
night with a critical role in the synchronization of circadian rhythms, has long
been studied as a key regulator of energy metabolism in many animal
species. Pinealectomized rats gain weight and have metabolic disturbances
during life, and the circadian supplementation of melatonin, at night, reverts
these alterations, without decrease in energy intake. Due to that, it is
hypothesized that a main role of melatonin in energy metabolism includes its
action on energy expenditure, possibly related to activation of BAT. Many
experimental models, mainly in hibernating animals, have shown a role of
melatonin on BAT recruitment. In the present study, we ought to determine if
the supplementation of melatonin for melatonin deficient subjects and
experimental animals (Wistar rats) increases BAT activation. We found, in
Wistar rats, that pinealectomized animals have a reduced BAT thermogenic
capacity after acute cold exposure compared with ambient temperature, and
melatonin supplementation in this animals leads to normalization of BAT
thermogenic capacity. This data suggests a role of melatonin in improving the
maximal response of BAT after an acute challenge. We also found that
melatonin supplementation increases UCP-1 RNA expression both in control
and pinealectomized rats, and pinealectomized rats without supplementation
have a reduced UCP-1 expression compared with controls. In humans, we
found that melatonin supplementation increased BAT volume and activity in
four pinealectomized (due to pineal tumors) individuals with low melatonin at
baseline, analyzed by Positron Emission Tomography associated with
magnetic resonance (PET-MR). Although the analysis of BAT in both studies
was different, their results point to the same positive regulation of BAT by
melatonin. We also performed infrared termography (IRT) in humans, but the
results were not conclusive since although we also found an increase in BAT

activity measured in Watts, the correlation between the methods was
moderate. The difference may be due to different protocols of cold exposure
between methods, probably inadequate in IRT, as well as maybe to a
limitation of IRT in more obese individuals. We also found that melatonin
supplementation in melatonin deficient humans may have a positive impact
on blood lipid concentrations, (mainly total cholesterol and triglycerides) but,
at least for the time studied, does not appear to have an impact on liver fat.
Descriptors: adipose tissue, brown; melatonin; obesity; type 2 diabetes;
circadian rhytm; pineal gland; neuroendocrinology; hypercholesterolemia;
hypertriglyceridemia.

1 INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO - 3

O tecido adiposo marrom (TAM), presente unicamente em mamíferos,
tem como maior função dissipar calor a partir do desacoplamento
mitocondrial, com função primária de termorregulação1. Embora fundamental
para a sobrevivência de espécies mamíferas que vivem em ambientes
gelados, ou mesmo para animais de pequena área ou volume corporal, até
pouco tempo a sua presença em humanos, com exceção do período
neonatal (onde a razão área/volume é alta e o recém-nascido tem uma
capacidade limitada de se defender do frio), era desconhecida2,3. Com o
advento de novos testes diagnósticos, como a tomografia de emissão de
prótons marcado com fluorodeoxiglicose (PET-FDG), capaz de detectar
tecidos metabolicamente ativos através de isótopos de glicose radioativos,
descobriu-se que ao menos uma fração dos humanos possuem TAM
metabolicamente
consideravelmente

ativo
essa

e

que
atividade

a

exposição
na

maioria

ao
dos

frio

aumenta

indivíduos4,5.

Considerando sua função termogênica, uma quantidade maior de TAM seria
um fator protetor de ganho de peso e hiperglicemia, visto que o TAM ativo
utiliza glicose e ácidos graxos livres (AGLs) como substrato para a produção
de calor, e uma redução de sua quantidade, por diversas razões, um fator
que potencializaria o ganho de peso1,3,6-8. Considerando o aumento
exponencial das taxas de obesidade na maioria dos países nas últimas
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décadas9, e que causas não óbvias ou não clássicas de ganho de peso na
população existem e já foram descritas10,11, outra hipótese sugerida é que a
redução da presença e atividade de TAM possa ter contribuído, de alguma
forma, para essa epidemia1,4,6. Mais ainda, descobrir substâncias capazes
de aumentar e ativar o TAM pode ser, no futuro, uma estratégia eficaz para
evitar o ganho de peso em situações de risco, ou mesmo como um
tratamento efetivo para a obesidade12-14.
Paralelamente a isto, nas últimas décadas, a urbanização e a tecnologia
aumentaram a exposição à luz noturna, sabidamente associada a uma
perturbação circadiana e à redução da produção de melatonina pela glândula
pineal15-18. A melatonina é um hormônio produzido à noite, com múltiplas
funções, como a sincronização circadiana, isto é, possibilitar ao organismo
ajustar seus relógios biológicos internos ao dia e à noite17,19-21. A exposição à
luz no período noturno, como dito, inibe a produção desse hormônio, com
múltiplas consequências ainda não totalmente elucidadas15,17,22 23. Estudos em
animais sugerem um papel fundamental da melatonina na regulação
metabólica, em órgãos como pâncreas, fígado, músculo esquelético e tecido
adiposo19,24-29. A melatonina aumenta a massa de TAM em animais hibernantes
e não hibernantes30-40, e a sua ausência (como, por exemplo, em
procedimentos de pinealectomia) leva a aumento do peso corporal sem
aumentar a ingestão calórica19,30,41. Dessa forma, uma hipótese formulada seria
que a redução da melatonina circulante em um mundo moderno cada vez mais
dependente de tecnologia e iluminação poderia ser uma causa associada a um
aumento corporal, por redução do TAM.
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Nesse sentido, o presente estudo se vale dessas hipóteses para gerar
uma prova de conceito. O objetivo é avaliar se em animais e indivíduos
pinealectomizados, cuja produção de melatonina é nula ou desprezível, há
aumento da atividade de TAM após exposição ao frio.
No entanto, é importante ressaltar que, embora essa população sirva
como prova de conceito, ela é, por si só, muito pouco estudada e a despeito
de possuírem uma deficiência hormonal (ausência de melatonina circulante),
muito poucos estudos avaliaram a reposição da melatonina nessa
população. Nesse sentido, o estudo também tem como objetivo avaliar
aspectos metabólicos da reposição de melatonina nessa população, visando
com que, em um futuro não tão distante, estudos maiores possam levar a
uma recomendação formal de melatonina para esses indivíduos.

2 OBJETIVOS

OBJETIVOS - 9

2.1 Em Animais
- Avaliar o papel da melatonina na ativação do TAM em temperatura
ambiente e após exposição ao frio em ratos Wistar, comparando grupos
pinealectomizados, pinealectomizados repostos com melatonina na água
noturna e controles.
- Avaliar o papel da melatonina no recrutamento do TAM avaliado pela
expressão de RNA da proteína desacopladora tipo 1 (UCP-1) em TAM
interescapular após sacrifício dos animais, comparando os mesmos grupos
citados acima mais um grupo de animais controle com suplementação de
melatonina na água noturna.

2.2 Em Humanos
2.2.1 Objetivos primários
- Avaliar se a reposição de melatonina na dose de 3 mg noturna por 3
meses

aumenta

o

volume

e

atividade

do

TAM

em

indivíduos

pinealectomizados devido a tumores pineais, avaliado por tomografia por
emissão de prótons marcados com fluorodeoxiglicose realizado em conjunto
com ressonância nuclear magnética (PET-RM).
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- Avaliar se a reposição de melatonina na dose de 3 mg noturna por 3
meses aumenta a temperatura supraclavicular (SCL) e a atividade de TAM
medido por Watts, avaliado por Termografia Infravermelha (TIV) e comparar
a TIV com o PET-RM.

2.2.2 Objetivo secundário
- Avaliar o metabolismo dos lípides, glicemia e gordura hepática (esta
última

avaliada

por

ressonância

magnética

[RM])

dos

indivíduos

pinealectomizados antes e após a suplementação de melatonina na dose de
3 mg noturna por 3 meses.
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Nesta revisão, será discutida de forma mais aprofundada sobre o
TAM e o avanço do seu conhecimento nos últimos anos, seguido por uma
discussão sobre a fisiologia da melatonina, seu papel na regulação
energética e seu uso clínico até o presente. Em seguida, serão discutidos os
estudos que correlacionam melatonina e TAM. Será feita também uma
discussão sobre os poucos artigos de literatura que avaliam pacientes
pinealectomizados. Posteriormente, serão abordados os métodos de
detecção de TAM disponíveis, e que permitem sua avaliação nesta tese.

3.1 Tecido Adiposo Marrom
3.1.1 Conceito
A primeira descrição do TAM data de 1551 quando Gessner, em um
livro de anatomia de mamíferos, descreveu um tecido como nec pinguitudo
nec caro, isto é, “nem gordura nem carne”1. Apesar dessa descrição de
quase cinco séculos, o seu reconhecimento como um órgão específico dos
mamíferos e com função de termogênese tem menos de meio século2.
O TAM é um tecido de alta demanda metabólica existente unicamente
em mamíferos2. Acredita-se que sua função principal seja de termorregulação,
contribuindo dessa forma, para a manutenção da temperatura interna do
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organismo em situações em que a temperatura ambiente é menor1,2,4. Dessa
forma, não é difícil compreender que animais de regiões frias, e animais
hibernantes necessitam ter um TAM competente, assim como animais
pequenos, cuja razão área/volume seja maior, por possuir maior área de
superfície corporal de dissipação de calor em relação ao seu volume interno2,42.
A capacidade termogênica do TAM deve-se à presença de uma
proteína desacopladora, a UCP-1 (do inglês uncoupling protein-1), localizada
na membrana mitocondrial interna. A UCP-1 permite que prótons passem
pelo gradiente eletroquímico, impedindo a formação de adenosina trifosfato
(ATP) por evitar a sua exposição com a ATP-sintase, o que ocasiona um
desacoplamento da fosforilação oxidativa mitocondrial e consequente
dissipação de energia na forma de calor2,43-45. Na Figura 1, pode-se ver de
maneira esquemática a presença da UCP1 na membrana da mitocôndria do
TAM, desviando a fosforilação oxidativa da produção de ATP para a geração
de calor.

Figura 1 - Ilustração esquemática da mitocôndria do TAM - Sob estímulo
noradrenérgico, ácidos graxos livres são oxidados na mitocôndria, porém a
presença da enzima UCP-1 leva ao desacoplamento mitocondrial,
transformando a energia em calor
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Os principais substratos de oxidação são AGLs e glicose, presentes
na circulação e que são desviados para o TAM em situações de maior
atividade2. Essa ativação do TAM dá-se via noradrenalina pelo sistema
nervoso simpático (SNS), agindo principalmente em receptores beta-3,
embora outros receptores também tenham capacidade de ativá-lo2,46. O
maior ativador desse sistema noradrenérgico, como pode-se presumir, é o
frio; todavia, há tempo já se supõe que alimentos também podem levar à sua
ativação47-50. Nesse contexto, o TAM poderia possuir um efeito metabólico,
dissipando em calor o excesso de AGLs e glicose circulantes, mantendo
assim o equilíbrio energético, o que já está demonstrado em ratos
alimentados com dieta hipercalórica48,51. Dessa forma, ele poderia ser um
mecanismo protetor quanto ao ganho de peso excessivo de organismos em
situação de excesso energético, na qual o acúmulo de gordura seria
contraproducente por questões mecânicas e reprodutivas2,51,52.
Ao se observar o TAM à microscopia, encontra-se células com
múltiplos vacúolos de gordura e múltiplas mitocôndrias com expressão
positiva para UCP-1 com o núcleo centralizado. Ele se diferencia do tecido
adiposo branco (TAB), armazenador de energia, que conta com um único e
grande vacúolo de gordura, com núcleo rechaçado para a periferia da célula
e poucas mitocôndrias que não expressam essa proteína2,53,54. Desta
maneira, fica clara a diferença de funções de ambos os tecidos no
metabolismo energético (Figuras 2 e 3).
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Fonte: Adaptado de Tam et al.3
TAM: Tecido adiposo marrom; TAB: Tecido adiposo branco

Figura 2 - Diferenças, à microscopia, do tecido adiposo branco, composto de células
uniloculares, com vacúolos únicos e núcleo rechaçado e o tecido adiposo
marrom

Fonte: Cannon e Nedergaard2

Figura 3 - O tecido adiposo marrom. Observa-se uma célula multilocular (múltiplos
vacúolos de gordura e alta concentração de mitocôndrias), que expressam
a proteína desacopladora-1 (UCP-1)
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Embora a massa total de TAM no organismo seja geralmente pequena,
estudos (alguns deles realizados há mais de meio século) demonstraram que
essa ativação pode quadriplicar o gasto energético dos animais, principalmente
por um aumento de perfusão tecidual do órgão que passa então não apenas a
oxidar os ácidos graxos presentes nos vacúolos do tecido adiposo, mas
também começam a captar AGLs e glicose da circulação, aumentando
exponencialmente o seu potencial de gerar termogênese55-58. Esse mecanismo
é reconhecidamente importante para animais hibernantes, que possuem uma
necessidade

rápida

de

aumentar

a

temperatura

corpórea

após

os

microdespertares que ocorrem durante o período de hibernação2. Deve-se
lembrar que, durante a hibernação, o metabolismo do animal está
extremamente lentificado, com hipotermia, e deve atingir a termorregulação o
mais rápido possível após os microdespertares ou após o fim do ciclo
hibernante30. Apenas um tecido com alta capacidade de gerar termogênese em
tempo curto seria capaz de conseguir essa situação2.
Em humanos, no entanto, por muitos anos questionou-se se adultos
possuíam ou não TAM1,2. Em recém-nascidos, sua presença é conhecida há
bastante tempo, como um mecanismo fundamental para termorregulação no
ambiente extrauterino, no qual o recém-nascido tem poucas formas de se
defender da temperatura externa mais baixa59. Acreditava-se que na
transição de neonato para lactente o TAM sofreria atrofia59.
Nos últimos anos, contudo, principalmente devido à ativação de
“hotspots” (áreas metabolicamente ativas) em exames de PET-FDG em
condições que induzem necessidade de geração de calor, a presença do
TAM em adultos foi comprovada4,5,60-62.
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3.1.2 PET-FDG e o tecido adiposo marrom em humanos: os primeiros
estudos
A tomografia computadorizada de emissão de pósitrons marcada com
18-fluorodesoxiglicose (PET-FDG) é um exame funcional que caracteriza-se
pela capacidade de detectar áreas metabolicamente ativas, isto é, áreas que
captam a glicose marcada com o radioisótopo e que desse modo podem ser
detectadas no exame de imagem44,55,63-65. Seu uso passou a se popularizar
na década de 1990, com o intuito de visualizar tumores e metástases, que
caracterizam-se por possuir uma alta taxa metabólica65. O exame também
mostra, de maneira consistente, uma grande captação em cérebro e
coração, áreas que sabidamente são grandes utilizadoras de glicose mesmo
em jejum (que é obrigatório para uma possível interpretação do mesmo).
Porém, observou-se, em alguns indivíduos áreas de captação que foram, a
princípio de difícil interpretação60. Tratavam-se de áreas simétricas e
bilaterais, de captação em região supraclavicular, cervical e para-esternal,
que pelas características não se comportavam como tumores1,66,67.
Comparando imagens do PET com tomografias simples, percebeu-se que as
áreas de captação correspondiam a áreas de atenuação semelhante ao
tecido adiposo60. A detecção destas imagens em PET-FDGs em indivíduos
com feocromocitoma, uma condição sabidamente de intensa atividade
noradrenérgica pela produção de catecolaminas pelo tumor, aumentou a
suspeita de que as imagens visualizadas fossem o próprio TAM, que teria
proliferado sob estímulo noradrenérgico crônico66,68.
Em 2007, um grupo sueco pela primeira vez publicou um artigo em
uma revista de fisiologia metabólica, documentando com evidências claras,
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de um ponto de vista funcional, de que tais áreas correspondiam a TAM60,
mas foi em 2009 com a publicação de três artigos na mesma edição do New
England Journal of Medicine que a comunidade científica passou a aceitar
que pelo menos uma parcela de adultos humanos possuía TAM4,5,58.
Cypess et al.4 analisaram um banco de 3640 PET-FDGs realizados
para detecção de imagens suspeitas de neoplasias, e verificaram que
detectava-se áreas captantes que sugeriam a presença de TAM em 7,5%
das mulheres e 3,1% dos homens. Além disso, idade, obesidade, níveis
glicêmicos e uso de betabloqueadores eram condições com relação inversa
com a captação, isto é quanto maior a idade, o índice de massa corporal
(IMC) e a glicemia, ou se o indivíduo fazia uso de betabloqueador, menor a
possibilidade de se encontrar um indivíduo com captação. Tecidos obtidos
dessa região de alguns pacientes demonstraram a expressão de UCP-1.
No segundo artigo, van Marken Lichtenbelt et al.5 optaram por realizar
PET-FDGs em 24 indivíduos saudáveis após exposição aguda ao frio, isto é
16ºC por 2 horas, utilizando roupas leves e evitando tremores. O que os
autores observaram foi que após a exposição, 96% dos indivíduos possuíam
algum grau de ativação de TAM que, da mesma maneira que no trabalho de
Cypess et al.4, mostrou uma relação inversa entre grau de captação do PETFDG medido por quilobequeréis (KBq) e IMC ou porcentagem de gordura
corporal. O único indivíduo que não mostrou nenhuma captação apresentava
obesidade.
O último trabalho original presente na edição da revista, de Virtanen et
al.58 demonstrou que áreas de captação positiva em PET-FDG visualizada
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em três indivíduos saudáveis apresentavam expressão positiva de UCP-1
após biópsia, confirmando que a imagem trata-se mesmo de TAM. O grupo
finlandês foi além, e através de cálculos matemáticos avaliando o grau de
captação de FDG no tecido e determinando que apenas em torno de 10% do
que um determinado TAM capta é glicose, sendo AGLs o principal substrato
do TAM, sugeriu que o aumento do gasto energético nesses indivíduos
poderia corresponder a 7%, ou 4,1 kg de peso em um ano.
Nenhum dos estudos foi desenhado para se mostrar qual a relação
causa-efeito entre obesidade e a presença ou ausência de TAM e várias
hipóteses poderiam ser formuladas. Uma delas, de que obesos, por possuir
maior capa gordurosa, sentiriam menos frio e, portanto, captariam menos.
Outra, a de que com o aumento do peso corporal, em consequência da
necessidade de locais para depósito de energia, adipócitos marrons seriam
convertidos em adipócitos brancos, promovendo uma diminuição do TAM.
Porém, os estudos claramente apontaram para uma hipótese interessante, e
que mereceria certamente ser investigada, de que a ausência ou diminuição
de TAM poderia ser, ao menos em parte, responsável pelo ganho de peso e
pela piora glicêmica de um subgrupo de indivíduos1.
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3.1.3 O tecido adiposo marrom pode ser metabolicamente importante
em humanos?
Sabe-se que a massa total de TAM em humanos não ultrapassa 60 a
100 gramas, muito pouco comparando com o TAB55. Desta forma, uma
dúvida é se esta pequena quantidade de TAM seria suficiente para ter
importância metabólica. Como comentado anteriormente, estudos em
animais demonstraram a grande capacidade de ativação e perfusão deste
tecido sob estímulo específico, captando glicose e AGLs da periferia,
capacitando o tecido não apenas para ser um puro utilizador de energia
como também, eventualmente, para melhorar o metabolismo glicêmico, tanto
pela captação de glicose independente de insulina como pela remoção de
AGLs circulantes que sabidamente são uma causa de resistência à ação da
insulina2,55,69,70.
Há vários estudos que avaliaram a capacidade de aumento do gasto
energético, tanto por mensuração como por cálculos matemáticos, e
demonstram que, uma vez ativado, o TAM pode aumentar o gasto
energético de 5% a 77%55,58,70-72. No entanto, há de se levar em conta que,
de acordo com a hipótese do “adipostato”, um aumento no gasto energético
deve levar a um aumento na ingestão e, portanto, uma análise sobre o efeito
final sobre o peso corpóreo torna-se bem mais complexa73. Porém, mesmo
sem evidências contundentes, existe um racional para imaginarmos que há
um mecanismo fisiológico convincente que nos ajudaria a explicar o TAM
como importante na regulação do peso corpóreo e da glicemia1.
Mais ainda, um conceito antigo e por muito tempo esquecido, o de
termogênese induzida por dieta, pode ter o TAM como ator principal48.
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Em 1979, em um artigo seminal da revista Nature, hoje com mais de
mil citações, Rothwell e Stock48 demonstraram que ratos alimentados
cronicamente com uma “dieta de cafeteria”, isto é, com alto valor energético,
rica em gorduras e carboidratos e pobre em proteínas apresentavam, após a
alimentação, um aumento do gasto energético desproporcional ao aumento
relacionado apenas ao custo energético do alimento, e ganhavam menos
peso do que o previsto, sugerindo que parte das calorias extras ingeridas
estava sendo dissipada de alguma forma e desperdiçada na forma de calor.
A

temperatura

retal

e

interescapular

desses

ratos

aumentava

consideravelmente no período pós-prandial e, após sacrifício, comprovou-se
que esses animais, em relação ao grupo controle que recebia uma dieta
normocalórica e balanceada, apresentavam 2,6 vezes mais TAM em peso
seco, sugerindo que a ineficiência metabólica experimentada por eles
decorria de recrutamento e ativação desse tecido.
Apesar do impacto do estudo, o assunto foi pouco avaliado a partir de
então, menos ainda em humanos, mas o próprio Stock, em 1999, fez uma
compilação de trabalhos com hiperalimentação em humanos, com o intuito
de avaliar as diferenças interindividuais no ganho de peso74. De acordo com
possíveis diferenças de composição corpórea (porcentagem de massas
magra e gorda), calculou-se que o valor energético para o aumento de um
quilo deveria se situar entre 30 e 45 kilojoules (kJ). Entretanto a variabilidade
era grande, havendo indivíduos que necessitavam de valores próximos de
100 kJ/kg de ganho de peso. De acordo com o autor, não haveria outra
explicação para essa variabilidade que não fosse um mecanismo de
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ineficiência metabólica e termogênese74. Mais recentemente, Wijers et al.52
demonstraram que havia uma correlação linear individual entre uma
necessidade calórica alta para aumento de peso e o aumento de gasto
calórico após exposição ao frio, sugerindo que há um mecanismo comum
entre essas duas situações, provavelmente a presença de TAM em maior ou
menor quantidade.
Um estudo com PET-FDG realizado após alimentação, com todas as
dificuldades de interpretação do exame devido à grande captação pósprandial para o tecido esquelético, também sugere que, em relação a
termoneutralidade, o TAM é ativado após uma alimentação hipercalórica e
hipoproteica, semelhante ao que ocorre após ativação pelo frio75. Além
disso, um estudo com indivíduos com magreza constitucional mostrou uma
captação de TAM, mesmo em termoneutralidade, até 16 vezes maior que
indivíduos controle de peso normal. Em contraste, indivíduos com anorexia
nervosa e peso semelhante aos dos indivíduos com magreza constitucional
possuíam captação próxima a zero76.
Embora ainda não seja um conceito aceito consensualmente pelos
estudiosos em metabolismo77, o conceito de que o TAM pode gerar energia
extra em calor e dificultar o ganho de peso em alguns indivíduos é fascinante
e pode nos abrir caminho para investigação de possíveis fármacos que
ativem esses mecanismos. Outro debate que se abre é por que alguns
indivíduos teriam mais ou menos TAM que seus semelhantes.
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3.1.4 Qual a prevalência real de tecido adiposo marrom?
Como já ressaltado anteriormente, o estudo de Cypess et al.4, de
2009 mostrou, em temperatura ambiente, uma prevalência de TAM de 7,5%
nas mulheres e 3,1% em homens. Estudos posteriores realizados em
condições

termoneutras

encontraram

resultados

semelhantes,

com

pequenas variações55. Após ativação aguda ao frio, porém, a prevalência
chegou a 96% no estudo de Van Marken Lichtenbelt na Holanda5, mas não
passou de 40% em uma população japonesa1,72 e não há dados publicados
em população brasileira. O Quadro 1 mostra a prevalência de TAM em
diversas regiões geográficas4,5,55,58,63,72,78-83 em temperatura ambiente ou
após exposição aguda ao frio. Qual seria a razão para essas diferenças
considerando-se que os protocolos de frio foram semelhantes?

Quadro 1 - Prevalência de positividade em PET-FDG em temperatura
ambiente e após exposição ao frio em diferentes
populações e regiões geográficas
Região geográfica
Temperatura ambiente
Estados Unidos da América (Cohade et al.78)

13,7%

Estados Unidos da América (Yeung et al.63)

3,7%

Estados Unidos da América (Cypess et al.4)

Porcentagem de captação

3,1% homens
7,5% mulheres

Reino Unido (Au-Yong et al.79)

7,2%(inverno) 2,5% (verão)

Canadá (Ouellet et al.80)

6,8%

82

Alemanha (Stefan et al. )
Exposição aguda ao frio
Holanda (van Marken Lichtenbelt et al.5)
58

3,05%
97%

Finlândia (Virtanen et al. )

100%

Japão (Saito et al.83)

53%
72

Japão (Yoneshiro et al. )
Fonte: Adaptado de Halpern et

46%
al.1.
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Para melhor entender essas diferenças, deve-se voltar à fisiologia e
ao estudo de animais de experimentação2,84. Quando o camundongo vive
em total termoneutralidade e é exposto agudamente ao frio, sua primeira
resposta para proteger a temperatura interna é tremer2. Nesse momento, o
animal ainda não possui TAM pronto para ser ativado. Conforme o período
de exposição ao frio aumenta, o animal começa a recrutar TAM e ativá-lo,
diminuindo progressivamente os tremores (embora a resistência muscular
também melhore para manter os músculos capazes de tremer sem fadiga).
Quando o recrutamento atinge o máximo, o animal para de tremer e toda
sua produção de calor passa a ser derivada do desacoplamento mitocondrial
da UCP-1, via TAM. Nesse momento, ele tem o tecido adiposo recrutado.
Após a retirada do animal do frio, ele volta à termoneutralidade, mas ainda
possui, por algum tempo, o TAM pronto para ser ativado em qualquer
eventualidade, o que é demonstrável injetando-se noradrenalina antes e
depois do estímulo frio crônico. O aumento de gasto energético após o
recrutamento é sensivelmente maior, demonstrando-se que o frio crônico
recrutou o tecido, tornando-o pronto a ser ativado na eventualidade de um
estímulo agudo2,85-87.
Esse conceito é fundamental, pois explica porque existem diferenças
de captação entre várias populações provavelmente a exposição diária
crônica ao frio recrute o TAM que estará plenamente ativo quando de uma
exposição aguda ao frio. Essa tese foi recentemente demonstrada por dois
grupos, que mostraram aumento importante de ativação de TAM após uma
exposição crônica e diária a períodos de frio, assim como aumento do gasto
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energético durante exposição aguda após estimulação crônica versus
exposição aguda no início do experimento88,89.
Outros estudos mostram, como seria de esperar pelo que foi
comentado acima, uma maior prevalência de captação de TAM nos meses
de inverno, e um dado interessante e fascinante emerge30,83. Os meses de
maior captação não são necessariamente os mais frios, mas sim aqueles
com as noites mais longas, sugerindo que o tamanho do fotoperíodo
também influencia no recrutamento do tecido, não sendo possível descartar
um possível papel da melatonina nessa ativação, no que pese os dados em
humanos serem ausentes e os estudos animais em sua imensa maioria
sejam muito antigos19,30-40,90-95.
A hipótese fisiológica para esta observação é bastante interessante: o
animal deve iniciar o recrutamento de TAM antes da chegada do frio para
não depender do tremor para manter a termorregulação. Sendo assim, a
gradual diminuição do período diurno que ocorre entre os equinócios seria
um fator antecipatório para que o tecido já esteja ao menos minimamente
ativado quando as temperaturas começarem a cair30. A relação entre o TAM
e a melatonina será discutida de forma mais abrangente em momento
oportuno.
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3.1.5 De onde vem o tecido adiposo marrom? A diferença entre o
adipócito marrom e o bege
Pesquisas de pré-adipócitos e células progenitoras sugerem que o
TAM clássico e o TAB derivam embriologicamente de regiões distintas96-98.
O TAM clássico deriva do mesoderma paraxial, de pré-adipócitos
conhecidos como adipócitos positivos para fator miogênico 5 (myf5, do
inglês myogenic fator 5), por expressar esse gene96. Essa linhagem celular é
a mesma que leva à formação de miócitos, porém distinta da capaz de gerar
TAB, que tem origem no mesoderma lateral, com adipócitos brancos
conhecidos como negativos para myf5. Desta maneira, acreditava-se que
para a diferenciação e recrutamento de TAM, seria necessário vencer todas
as etapas da diferenciação desde pré-adipócitos até adipócitos maduros.
Uma descoberta, porém, que revolucionou o estudo do TAM foi que
células localizadas em áreas de TAB, sob estímulos específicos (como frio
crônico ou noradrenalina) poderiam passar a expressar UCP-1 e gerar
termogênese, levando à hipótese de uma transdiferenciação do tecido
adiposo97,99,100. Essas células, aparentemente brancas em sua aparência
quando não estimuladas foram intituladas de gordura bege ou “brite” (do
inglês brown-in-white) e seu estudo cresceu de maneira vertiginosa nos
últimos dez anos47,96,99,101-105.
A primeira dúvida, ainda não totalmente esclarecida é se toda e
qualquer gordura branca seria capaz de expressar UCP-1 sob estímulo
específico ou se seria uma linhagem específica47,106. As evidências atuais
apontam para uma linhagem específica, visto que Wu et al.99 observaram
padrão de expressão gênica distinta entre os adipócitos brancos que não
expressaram UCP-1 após estímulo e os adipócitos beges.
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Provavelmente, a maior implicação em se fazer essa diferenciação
entre adipócitos marrons e beges para o não especialista seja a possível
terapêutica que pode surgir a partir deste conhecimento1,107,108. Enquanto
fazer diferenciação de células embrionárias em pré-adipócitos e adipócitos
maduros para a formação de adipócitos marrons clássicos parece muito
trabalhoso e demorado, levar à diferenciação de adipócitos beges já
presentes em áreas de TAB para que expressem UCP-1 e tornem-se ativos
surge como uma possibilidade mais factível1.

3.1.6 É possível estimular farmacologicamente o tecido adiposo marrom?
Existem diversas possibilidades terapêuticas que envolvem a ativação
do TAM, para tratamento tanto da obesidade quanto do diabetes mellitus tipo
2 (DM2)108,109. Alguns estudos avaliam a resposta termogênica e de gasto
energético após o próprio estímulo frio. Dados em humanos mostram que
aclimatação ao frio por período curto de tempo (10 dias), com exposição ao
frio ao redor de 6 horas por dia, leva a recrutamento de TAM em indivíduos
obesos que inicialmente não captavam no PET-FDG110,111. Esta poderia ser
uma maneira de recrutar TAM e, após esse recrutamento, usar substâncias
capazes de ativá-lo. Um exemplo é a capsaicina, que aumenta o gasto
energético de indivíduos TAM-positivos, mas não TAM-negativos, porém
também pode ser capaz de induzir o “escurecimento” (tradução livre do
inglês browning) de um tecido adiposo aparentemente branco112,113.
Outras substâncias são candidatas para ativação do TAM e/ou
diferenciação de adipócitos brancos em beges13,108,114. Sabe-se que
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agonistas noradrenérgicos têm um alto poder de ativação do TAM, porém
seus conhecidos efeitos colaterais (já observados em antigas medicações),
impediriam seu uso clínico115-117. Ácidos biliares foram estudados, com
resultados interessantes e acredita-se inclusive que esse pode ser um dos
possíveis mecanismos que leva à perda de peso sustentada com a cirurgia
bariátrica118-121. Outras substâncias que já foram estudadas incluem a irisina,
o fator de crescimento de fibroblasto 21 [(FGF)-21], a proteína morfogenética
do osso [(BMP)-7] e o resveratrol50,103,108,109,122-125.
Nesse contexto, a melatonina surge como um potencial recrutador
e/ou ativador do TAM, baseando-se em estudos antigos com animais
hibernantes e mais recentemente, com novos dados que aparentam
corroborar essa hipótese19,30,39,126-129.

3.2 Melatonina e a Regulação do Metabolismo Energético
3.2.1 Fisiologia resumida da glândula pineal e da produção de melatonina
A glândula pineal foi reconhecida como um órgão cerebral próprio no
século IV a.C., por Galeno, que a denominou konareion, devido a sua forma
em cone, de onde também deriva o nome “pineal”, pela semelhança com
uma pinha dos pinheiros17,130. Ao longo da história, a glândula pineal chegou
a ser reconhecida por Renée Descartes como “a sede da alma humana”,
antes de ser delegada a um plano menor, no século XIX, quando muitos
pesquisadores passaram a vê-la apenas como um mero órgão residual131.
No século XX, porém, houve um renascimento do estudo da glândula pineal,
devido a muitos achados de biologia em animais, como rãs, lampreias e
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lagartos, e que culminaram, na década de 1950, com a identificação da Nacetil-5-metoxitriptamina, batizada melatonina por sua capacidade de
escurecer a pele de rãs (do latim melas), pelo pesquisador Aaron Lerner17.
Posteriormente, descobriu-se que a secreção de pinealócitos era de alguma
forma regulada pela luz17.
A melatonina é uma molécula presente de forma ubíqua na natureza,
e, em humanos, é produzida pela glândula pineal durante a noite e sob baixa
intensidade de iluminação ambiente, sob controle do núcleo paraventricular
(NPV) do hipotálamo através de estímulo noradrenérgico17,19,132. Embora
haja descrições na literatura de sua produção extrapineal, os níveis de
melatonina no plasma são abolidos pela pinealectomia e, portanto, refletem
basicamente a produção pela glândula pineal133-135.
Sua produção pode ser resumida da seguinte forma: pinealócitos
captam triptofano do sangue e o converte em serotonina por hidroxilação e
decarboxilação; posteriormente a serotonina é convertida a N-acetilserotonina pela enzima N-acetil-transferase (NAT), que é uma enzima
limitante e fundamental para a produção de melatonina19,20,27. A seguir, a Nacetil-serotonina é metilada a melatonina pela enzima hidroxindol-O-metiltransferase

(HIOMT),

também

chamada

de

serotonina-acetil-metil-

transferase (ASMT). A síntese e/ou ativação (dependendo da espécie) de
NAT, a enzima limitante, ocorre de maneira circadiana, através de uma
regulação determinada pelo núcleo supraquiasmático (NSQ). No início do
período noturno, a menor atividade do NSQ, leva a uma desinibição do NPV,
que, por mobilização do simpático torácico alto e consequente estímulo
noradrenérgico, leva à maior produção e/ou ativação de NAT e, portanto, à
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síntese de melatonina. No entanto, a presença de luz no período noturno
leva à inibição da melatonina, pois sinais fóticos retinianos atingem o NSQ,
ativando-o, com consequente inibição do NPV e da produção/ativação de
NAT27. Dessa forma, é bem reconhecido que a presença de luz noturna
reduz a produção endógena de melatonina e altera sua cinética, com
consequências ao organismo18,136-138. Tecnologias modernas, como luzes e
TVs de diodos de emissão de luz (LED, do inglês light emitting diode), além
dos tabletes (do inglês tablets) eletrônicos, possuem intensidade luminosa
suficiente para uma inibição poderosa dessa fisiologia básica138,139.
É importante notar também que a regulação circadiana de melatonina,
com sua maior secreção noturna ocorre em todos os organismos, independente
do período de atividade destes19,21. Desta forma, a melatonina também é
conhecida como a “expressão hormonal do escuro”, e se, em humanos, a maior
concentração de melatonina coincide com a fase do sono, em animais
noturnos, essa maior concentração coincide com o período de vigília21.
Da

mesma forma,

a

melatonina

tem uma variação sazonal,

acompanhando o fotoperíodo, ou seja, uma produção mais longa nos meses de
inverno, onde as noites são maiores, e mais curta nos meses de verão19,140.
Essa variação sazonal, ou infradiana, tem importância fundamental em
questões reprodutivas de diferentes espécies, além de uma função primordial
para animais hibernantes, que precisam se preparar com antecipação para um
rigoroso inverno30,141.
A melatonina é uma molécula anfifílica, difundindo-se, portanto, muito
bem tanto em meios hidrofílicos quanto lipofílicos17,142. Sendo assim, ela não
é armazenada na pineal e, após sua biossíntese, rapidamente liberada nos
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capilares, 70% ligada à albumina com uma meia-vida de aproximadamente
30 minutos. Sua metabolização primária é no fígado, mas também no rim, e
o principal metabólito em humanos é a 6-sulfatoximelatonina urinária
(6SMu)17,143-145.
A oscilação circadiana de melatonina inicia-se aos dois meses de
vida, atinge seu pico antes de adolescência, com uma redução na idade
adulta e, após os 60 anos suas concentrações vão gradualmente
diminuindo, na maioria das vezes atingindo 25% da produção máxima do
início da vida adulta17,146-150.
Para mensuração da melatonina, várias metodologias já foram
propostas144,145,151. A dosagem de 6SMu, coletada durante doze horas, no
período noturno, é considerada um método fidedigno, pois permite mensurar
a produção noturna de melatonina, porém sem informação sobre pico e fase
do início da produção diária151-153. Medidas sanguíneas e salivares também
são possíveis, porém recomenda-se que sejam feitas múltiplas dosagens,
para que seja possível avaliar a ritmicidade e o pico, pois o horário de pico
pode ser muito variado entre indivíduos, e pode sofrer grandes influências de
fatores externos, como iluminação noturna, mudanças de fuso-horário ou
horário de verão145,151. Um estudo publicado há cerca de 30 anos demonstra
que existe boa correlação entre essas várias medidas154. Alguns estudos
observacionais e de intervenção com melatonina tentam correlacionar
diferentes níveis de secreção de melatonina com desfechos155-159, mas não
existe um valor de referência bem estabelecido de normalidade. Em um
estudo clínico em idosos e indivíduos jovens, antes e após da administração

REVISÃO DA LITERATURA - 33

de uma dose baixa de melatonina, percebeu-se que os níveis de melatonina
sanguínea são cerca de três vezes maiores do que os picos salivares, sendo
o

pico

sérico,

sem

administração

de

melatonina,

em

jovens

aproximadamente de 100 pg/mL e em idosos com média de idade de 59
anos, esses valores caem pela metade150. Outro estudo, mais recente,
classificou indivíduos em baixa, média e alta secreção de melatonina, sendo
os níveis salivares considerados baixos ao redor de 20,5 pmol/L (ou 4,76
pg/mL), moderados ao redor de 124 pmol/L (28,83 pg/mL) e alto ao redor de
318 pmol/L (73,95 pg/mL)160. Porém, ainda assim faltam estudos para
determinar normalidade com medidas de melatonina, que são bastante
variáveis de indivíduo para indivíduo, e infelizmente, a dosagem de
melatonina é realizada apenas em cenários de pesquisa, impedindo um
melhor uso da mesma na prática clínica.

3.2.2 Ações da melatonina e seus receptores
A melatonina possui uma série de características clássicas que as
definem como hormônio, como ser secretada por um órgão endócrino,
circular tanto na forma livre como ligada à albumina, e possuir receptores
celulares17,19. Seus receptores mais bem conhecidos e estudados são os
receptores de membrana ligados à proteína G, conhecidos como MT1 (ou
MTRN1a), MT2 (ou MTNR1b) e MT317,161-163. O MT3, porém, tem significado
clínico pouco conhecido e inclusive acredita-se que, ao invés da melatonina,
seu receptor seria a enzima quinonarredutase 2, e, portanto, não será mais
citado164. Além deles, porém, há evidências da presença de receptores
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nucleares

retinoides,

independentes

dos

de

ação

pouco

receptores,

conhecida,

relacionado

além
a

de

seus

efeitos
efeitos

antioxidantes19,163,165. Para um correto entendimento das funções da
melatonina, no entanto, é importante entender seu efeito cronobiológico,
distinto do efeito hormonal clássico19,166. A variação circadiana de
melatonina, com sua presença noturna e relativa ausência diurna é
fundamental para um correto funcionamento de ritmos biológicos internos,
sejam hormonais, metabólicos ou de expressão gênica ou proteica. Desta
forma, analisar as funções da melatonina apenas como um hormônio
clássico pode nos levar a interpretações erradas. Um exemplo ocorre no
pâncreas, onde a melatonina agudamente inibe a secreção de insulina28,167169;

porém, a ausência de oscilação circadiana de melatonina (como em

animais pinealectomizados) leva, a longo prazo, a resistência à insulina e
DM219,25,170. Dessa forma, presume-se que a inibição noturna de melatonina,
seguida de sua desinibição diurna é o que garante um correto
funcionamento do pâncreas e da sinalização insulínica19.
A real distribuição dos receptores MT1, MT2 no sistema nervoso
central (SNC) e nos tecidos periféricos ainda é pouco conhecida, bem como
as reais diferenças entre suas funções17,163,171. É sabido, no entanto, que no
NSQ, há uma expressão maior de receptores MT1172. No entanto, ambos os
receptores de melatonina são encontrados em diversos tecidos, tanto no
SNC como nos órgãos periféricos. Há receptores de melatonina em retina,
vasos sanguíneos, sistema imune e reprodutivo, pâncreas, pele, trato
gastrintestinal, ossos, rins, placenta, entre outros163,172. Desta forma, é
esperado que a melatonina tenha importante função sincronizadora de forma
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ubíqua, e que tenha suma importância na regulação do sistema endócrino,
reprodutivo e imune171.
Sem dúvida, uma das funções mais importantes da melatonina é como
sincronizadora interna do ritmo circadiano, ou zeitgeber (elementos ambientais
ou sincronizadores externos que regulam o relógio biológico, cuja tradução é
“doador de tempo”) interno173. O relógio central em mamíferos é o NSQ, que
possui um ritmo circadiano próprio, que se manifesta mesmo na ausência de
estímulos externos. Por exemplo, animais submetidos à luz constante durante
as 24 horas mantêm um ritmo circadiano dependente do NSQ, mas esse ritmo
não será de exatamente 24 horas173. Os sincronizadores externos (ou
zeitgebers) permitem ao NSQ se ajustar aos fatores ambientais e assim, ter um
ritmo de exatamente 24 horas. A luz é o zeitgeber mais importante. Como ela
também modula a secreção de melatonina, sua função sincronizadora interna é
afetada

por

sincronizadores

externos,

permitindo

que

o

NSQ

e,

consequentemente todo o organismo, se ajuste e adapte às mudanças do
ambiente173. Em animais diurnos, como os humanos, a melatonina também tem
função soporífera, com seu início de ação coincidindo com o fim da fase ativa
do dia e seu pico coincidindo com o período de maior sono147. Obviamente, em
animais noturnos, esse efeito se inverte21.
Uma descrição extensiva de todas as funções já estudadas em
animais foge do escopo dessa revisão, portanto o foco principal será na
regulação metabólica a partir do próximo item.
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3.2.3 A melatonina e a regulação metabólica: estudos em animais
Os processos fisiológicos e comportamentais do corpo humano são
organizados para balancear o consumo, armazenamento e gasto de energia,
permitindo assim a sobrevivência e a reprodução do indivíduo, perpetuando
a espécie19. Nesse contexto, é imprescindível que haja uma organização
metabólica que permita a otimização dos recursos, concentrando a ingestão
alimentar durante a fase ativa do dia e mobilizando estoques energéticos
durante a fase de repouso21,174. Esse balanço é dado pelo relógio biológico
interno, o NSQ, e finamente regulado pela melatonina19.
Como bem claramente esclarece Cipolla-Neto et al.19 em recente
revisão, para entender o papel da melatonina sobre o metabolismo
energético, é importante avaliar três perspectivas: a) a perspectiva da
endocrinologia clássica (hormônio agindo em seu receptor e ativando
cascatas que terão determinada função em um organismo), b) a perspectiva
da cronobiologia, considerando o papel da melatonina na regulação da
ordem interna circadiana dos processos fisiológicos e c) a perspectiva da
regulação do balanço energético e seu desfecho final, o peso corporal. O
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP)
estuda as funções metabólicas da melatonina há décadas e o Projeto
Temático ao qual esta tese está vinculada é uma continuação dessas
pesquisas com intuito translacional26. Alguns aspectos do conhecimento
sobre

a

regulação

metabólica,

com

diversas

citações

a

estudos

desenvolvidos dentro do ICB-USP e capitaneados pelo Prof. José CipollaNeto serão discutidos.
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Em relação à sua função como hormônio clássico, os primeiros
experimentos sobre o assunto demonstraram que a infusão de extratos
pineais leva a hipoglicemia e aumento de tolerância à glicose enquanto a
pinealectomia leva à redução da tolerância à glicose19,24,175,176. Mais
recentemente,

a

perturbação

circadiana

causada

em

animais

foi

caracterizada por um estado diabetogênico, com resistência à insulina
periférica e central26,177,178. Um fenótipo parecido ocorre em animais
transgênicos com inativação gênica do receptor MT1179.
Esse processo patológico pode ser revertido com a reposição de
melatonina19,180,181. Parte da ação da melatonina sobre o metabolismo
glicêmico se dá por ação no transportador de glicose tipo 4 (GLUT4, do
inglês glucose transporter type-4)19,182, assim como se demonstra que a
própria melatonina aja via receptores MT1 de membrana para induzir
fosforilação dos receptores de insulina em tirosina28,168,183, ao mesmo tempo
a melatonina age sobre as células-beta inibindo a secreção de insulina28,184,
cujo efeito, como discutido anteriormente, é benéfico pois a ritmicidade
circadiana da produção de insulina (maior durante o dia e menor à noite) é
importante para um correto funcionamento do pâncreas endócrino19,185,186.
Além desse processo de regulação rítmica mediado pela sincronização dos
chamados “genes relógio” (do inglês clock genes), deve-se assinalar que o
processo inibitório noturno imposto por várias horas pela melatonina sobre
as células beta pancreáticas se dá pela inibição da ativação da proteína Gi
inibitória (Gi) e inibição da adenilciclase, que leva a um estado de
hipersensibilidade pancreática a estímulos que mobilizam o monofasfato
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cíclico de adenosina (cAMP), aumentando sobremaneira a liberação e
produção de insulina (como o peptídeo glucagon-símile tipo 1 [GLP-1, do
inglês glucagon-like peptide-1], por exemplo) assim que a melatonina deixe
de estar presente185-187. Estudo recente conduzido pelo grupo do Prof. José
Cipolla-Neto também demonstrou que a ausência de melatonina leva à
resistência à leptina, um aspecto bastante conhecido da fisiopatologia da
obesidade181.
Além disso, há evidências de um papel da melatonina diretamente
nos adipócitos, via receptores MT2, com modulação da captação de glicose,
além de potenciação da síntese de leptina via receptores MT119,188-190. Há
também dados que sugerem que a melatonina influencia diretamente
lipólise, lipogênese, diferenciação adipocitária e captação de ácidos
graxos188,190.
Sobre o papel da melatonina na regulação dos ritmos diários, é
necessário entender seu papel na sincronização do relógio central humano,
o NSQ hipotalâmico19,147,166,191,192. Em geral, a fase ativa do dia é associada
ao consumo e armazenamento de energia, onde a sensibilidade à insulina é
máxima, assim como a tolerância à glicose, lipogênese e bloqueio da
gliconeogênese19,27,193. Em comparação, a fase de repouso é caracterizada
pela utilização da energia armazenada, com gliconeogênese e glicogenólise,
e maior resistência à insulina19,194-196. A eventual ausência de melatonina
impede a correta sincronização circadiana, levando o organismo a um
desequilíbrio entre o armazenamento e o consumo energético, que pode
levar a doenças metabólicas, o que é corroborado pelo dado que animais
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pinealectomizados apresentam a gliconeogênese na fase ativa do dia19,197.
Ademais, estudos in vitro demonstram que a adição de melatonina a culturas
de adipócitos sincroniza os processos de lipogênese e lipólise às fases do
noturna e diurna, o que não acontece na ausência de melatonina190.
Em relação ao balanço energético, o papel da melatonina se dá por
regular o gasto e o consumo energético, em geral, com propriedades
antiobesogênicas em modelos animais19,30,31,41,61,90,198,199. Porém, vários
experimentos sugerem que esse efeito não se dá por redução do consumo
alimentar, e, portanto, o efeito ocorre por ação no aumento do gasto
energético30,199,200. O aumento de temperatura corpórea que ocorre em
animais tratados com melatonina corrobora essa hipótese e o TAM passa a
ser um forte candidato às ações da melatonina19,126. A Figura 4 ilustra como
a melatonina age em vários pontos da via metabólica19.

Fonte: Adaptado de Cipolla-Neto et al.19

Figura 4 - Melatonina age em vários pontos da via energética. Seu papel no gasto
energético pode se dar através de sua regulação do tecido adiposo marrom
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3.2.4 Melatonina e a regulação metabólica em humanos
Em humanos, os estudos com melatonina são muito mais escassos
do que em modelos animais. Apesar disso, existem muitos dados que
sugerem que a melatonina também teria um papel importante na regulação
metabólica155,201-206.
Preliminarmente, existem dados epidemiológicos consistentes de
situações, em humanos, que estão relacionadas à redução de melatonina
circulante (por exemplo, idade avançada, trabalho noturno e aumento da
exposição à luz no período noturno) e associadas à redução da sensibilidade
à insulina16,18,19,126,192,207,208. Entretanto, é muito difícil isolar o papel da
melatonina, uma vez que diversos outros fatores, como má qualidade do
sono e mudanças de composição corporal poderiam ter um papel
independente209,210.
Provavelmente, o dado mais contundente seja o da relação entre DM2 e
o polimorfismo do gene MTNR1b, que expressa o receptor MT2 no
pâncreas167,211,212.

Diferentes

polimorfismos

relativamente

comuns

na

população levam a um aumento do risco de DM2 por mecanismos ainda não
totalmente esclarecidos, mas que se relacionam à sinalização de melatonina no
pâncreas interferindo na secreção de insulina211,213-215. A melatonina tem uma
ação direta em inibir a sinalização pancreática, fundamental para um correto
funcionamento circadiano do pâncreas168,216. Porém, uma sinalização excessiva
ou que atrapalhe a correta sinalização circadiana poderia levar a um
desequilíbrio metabólico202,217. Um recente estudo avaliou que o uso de
melatonina para indivíduos com um polimorfismo específico nesse receptor
levou a piora da tolerância à glicose avaliada por curva glicêmica217. Embora
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mais estudos mecanísticos precisem ser feitos, a relação epidemiológica entre
esses polimorfismos e o risco de DM2 demonstra claramente que existe
alguma

importância

fisiológica

nessa

sinalização

de

melatonina

no

pâncreas203,218.
Um estudo epidemiológico publicado no importante periódico JAMA,
que demonstra que mulheres com níveis de 6-STMu urinária no quartil mais
baixo têm aproximadamente 50% mais chance de desenvolver DM2
comparado com mulheres no quartil mais alto155, aludindo em alguma
regulação de melatonina na fisiopatologia da intolerância à glicose.
Estudos clínicos com uso de melatonina para tratamento de doenças
metabólicas são ainda raros, mas recentes publicações discutiram sobre a
urgência de novas pesquisas nessa área, devido à extensa literatura
presente em animais de experimentação 205,219.
Grossman et al.220-222 demonstraram um papel anti-hipertensivo da
melatonina no descenso noturno da pressão arterial e diversos estudos
epidemiológicos comprovaram que o não descenso da pressão arterial,
comum em pacientes metabólicos, é um fator de risco para doença
cardiovascular independente do nível de pressão arterial223,224.
Em relação aos níveis lipídicos, uma recente metanálise compilou
dados de oito estudos clínicos randomizados com melatonina e encontrou
efeitos benéficos sobre os triglicérides (TG) plasmáticos e o colesterol
total225, mas não sobre a lipoproteína de alta densidade ligada ao colesterol
(HDL-c). Apesar disso, um estudo em mulheres após a menopausa sugere
um efeito benéfico também sobre o HDL-c226, podendo essa disparidade
dever-se à heterogeneidade de dose de melatonina e o tempo de estudo.
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Há ainda alguns estudos que avaliaram a melatonina em pacientes com
esteatose hepática e esteato hepatite. Como a melatonina é um reconhecido
antioxidante, além dos efeitos metabólicos, teria um potencial para tratamento
da doença hepática gordurosa não alcoólica (NASH, do inglês non-alcoholic
steatohepatitis)227-230. Os estudos, embora pequenos e de duração curta,
mostram melhora de marcadores bioquímicos230-232. Apenas um estudo avaliou
a esteatose por imagem evolutivamente utilizando ultrassonografia, que
sabidamente não é um bom parâmetro de evolução232. Além disso, um estudo
avaliou a doença hepática gordurosa não alcoólica após 14 meses de
suplementação de melatonina com resultados positivos, mas também utilizou
apenas marcadores bioquímicos séricos233. Ademais, um estudo clínico
randomizado avaliou a suplementação de melatonina em parâmetros da
síndrome metabólica, com resultados discretos, porém positivos234.
Um estudo pequeno com suplementação de melatonina em indivíduos
com DM2 igualmente demonstrou efeito benéfico com redução de
hemoglobina glicada de 0,66%, que não seria explicada simplesmente pela
melhora do sono235. Contudo, o estudo previamente citado que demonstrou
efeitos negativos do uso de melatonina em pacientes com um polimorfismo
específico do receptor MTNR1B sugere que a melhora metabólica pode ser
heterogênea217.
É importante advertir que, como um hormônio, o uso da melatonina
estaria mais indicado em situações nas quais ela esteja deficiente150. A
despeito disso, quase nenhum estudo avaliou previamente o nível de
melatonina por 6-STMu ou outro método. Intui-se que a maior prioridade
seriam os estudos que priorizem o uso de melatonina em situações em que
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ela se encontre baixa, devido à idade, ao uso de medicamentos como
betabloqueadores, ou em situações que sua produção é cronicamente
inibida, com em trabalhadores noturnos ou pessoas comuns que se expõem
em demasia à luz noturna. Nesse sentido, o atual estudo com indivíduos
pinealectomizados é uma excelente prova de conceito por focar nessa
população específica.
Poucos estudos avaliaram o peso corporal205,236. Entretanto, alguns
dados interessantes decorrem de estudos em situações obesogênicas, como
a menopausa ou o início do uso de antipsicóticos237-240. Um pequeno estudo
sugeriu que o uso concomitante de fluoxetina com melatonina no período de
perimenopausa em mulheres com transtorno da compulsão alimentar
periódica (TCAP) levou a uma redução de IMC altamente significativa, de
mais de 4 kg/m², comparado com um efeito nulo no grupo apenas em uso de
fluoxetina241. De forma análoga, um estudo com melatonina unicamente
após a menopausa mostrou uma redução de massa gorda e um aumento de
massa magra, embora com pequeno efeito sobre o IMC238. Alguns estudos
observaram que a administração de melatonina reduziu de forma significante
o ganho de peso e os fatores de risco cardiometabólicos, muito comuns com
o uso de antipsicóticos atípicos237,239,240,242,243.
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3.2.5 Uso clínico da melatonina
Embora a melatonina seja pouco estudada na regulação metabólica
em humanos, ao contrário do que ocorre em animais, como indicado acima,
ela tem diversos outros usos clínicos potenciais, muitos com dados robustos
e muitos ainda em investigação143,244-249. A melatonina é empregada em
diversos países do mundo como medicação de venda livre sem receita (OTC
do inglês over-the-counter) ou como suplemento alimentar sem uma
adequada regulação por parte das agências sanitárias249. Infelizmente, isso
leva a um uso indiscriminado e, muitas vezes, desnecessário do hormônio,
além de dificultar a realização de estudos de boa qualidade para avaliar sua
eficácia em diversas situações clínicas pela falta de padronização de
dosagens, de farmacocinética e de um controle de qualidade confiável.
A melatonina e seus análogos são estudados em diversas condições
clínicas, como na indução do sono, na sincronização do ritmo circadiano
(como na defasagem de fuso horário ou jet-lag, em distúrbios de fase
avançada do sono e em outras doenças que acometem o ritmo circadiano),
em pacientes com depressão (o antidepressivo e análogo da melatonina, a
agomelatina), e ainda como antioxidante, anti-inflamatório, antitumoral ou
analgésico247-255. Detalhar todos esses estudos escapa do escopo dessa
revisão. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia reconheceu
algumas dessas situações clínicas em que o uso da melatonina pode ser
justificado em um documento recente256.
O uso mais estudado e referendado é em quadros de insônia em
indivíduos idosos, onde sabidamente a produção de melatonina cai para um
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nível 75% menor do que em adultos não idosos150,245,246. Há uma diretriz257
que recomenda a melatonina nessa condição, mas não há consenso entre
diferentes diretrizes de insônia246,258. É importante notar, todavia, que os
melhores resultados foram obtidos com doses consideradas fisiológicas de
melatonina (de aproximadamente 0,3 mg por dia), ao passo que
normalmente as doses encontradas no mercado são muito mais altas (de 3
mg a 10 mg)150,156,259.
Em distúrbios relacionados ao ritmo circadiano, como distúrbio do
avanço ou atraso de fase, defasagem de fuso horário, trabalhadores noturnos,
cegueira, e outras situações, o uso da melatonina deve ser individualizado,
tanto em sua dosagem como no horário de administração, com intuito de
sincronizar, da melhor maneira possível, o relógio biológico interno com o
externo254,255,260,261. Em muitas circunstâncias, a melatonina é um adjuvante da
fototerapia, visto que a luz e a melatonina possuem ações opostas em avançar
ou atrasar o ritmo biológico interno, de acordo com o horário do dia255.

3.2.6 Estudos em humanos pinealectomizados
Embora muito seja estudado sobre o papel da melatonina em animais,
e diversos modelos conceituais de animais pinealectomizados com ou sem
reposição de melatonina existam, até mesmo uma série de trabalhos
desenvolvidos pelo Prof. José Cipolla-Neto no ICB-USP26, a informação
sobre indivíduos pinealectomizados e sobre a suplementação de melatonina
nesse grupo específico é bastante escassa e mesmo controversa na
literatura.
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Isso se deve à raridade de tumores pineais que levam à necessidade
de pinealectomia ou à ablação radioterápica da glândula262,263 à frequente
necessidade de manipulação de outras áreas cerebrais, o que poderia gerar
fatores confundidores para um real conhecimento dos efeitos da ausência de
melatonina no ser humano264. Deve-se ademais, à própria noção, ainda
difundida, de que a pineal é um órgão residual, produtor de um hormônio de
menor importância, acrescida do fato de não haver métodos confiáveis de
detecção de melatonina na prática clínica. Nesse sentido, na endocrinologia
clássica, a reposição de um hormônio que esteja em deficiência, por razões
diversas (autoimunidade, remoção cirúrgica, ausência ou deficiência
congênita) é a regra e seria absolutamente natural que o mesmo sucedesse
com a melatonina150. A partir de um melhor entendimento sobre situações
nas quais a produção seja completamente ausente, pode-se expandir o
conhecimento sobre situações em que haja deficiência parcial, como ocorre
no envelhecimento, excesso de exposição à iluminação noturna, ou mesmo
com o uso de medicações, como betabloqueadores136,150,265.
O primeiro ponto a considerar é se a remoção cirúrgica da glândula
leva, em humanos, a uma ausência na detecção de melatonina, como ocorre
em animais. Um estudo prospectivo mostrou que, após pinealectomia, os
níveis de melatonina salivares noturnos encontravam-se abaixo dos valores
de normalidade do método266. Um estudo com cistos de pineal também
documentou que, após a ressecção do cisto, os níveis abolidos de
melatonina eram semelhantes ao que se demonstra numa pinealectomia
total267 o que foi confirmado por outros estudos268,269.
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Confirmada a informação que os níveis de melatonina caem
significativamente após a pinealectomia, a questão seguinte é se há impacto
clínico dessa ausência de melatonina e se sua suplementação leva a
melhora clínica17. Poucos estudos de fato avaliaram essa informação de
forma rigorosa17,266. Foram encontrados na literatura relatos de casos em
que pacientes apresentavam alterações no sono que melhoraram com o uso
de melatonina268,270-272. Estudos maiores igualmente sugerem uma maior
prevalência de transtornos do sono, mas sem a adequada reposição de
melatonina,

uma

análise

comprometida269,270,273,274.

sobre

causa

Um estudo,

por

e

efeito

exemplo,

fica

bastante

avaliou que a

craniotomia, mas não a pinealectomia seria um fator associado a distúrbios
de sono273. Porém, deve-se levar em consideração que queixas subjetivas
podem não ser relatadas ou percebidas, e, após a reposição, ser notada
melhora significativa. Isso é avaliado em outras situações, como em
hipotireoidismo subclínico, em insuficiência adrenal parcial ou em deficiência
de hormônio de crescimento (GH) no adulto275-277.
A avaliação metabólica de pacientes pinealectomizados também é
desconhecida e não foram encontrados estudos em humanos que avaliaram
o metabolismo antes e após a reposição de melatonina nesses indivíduos.

48 - REVISÃO DA LITERATURA

3.3 A Relação Entre a Melatonina e o Tecido Adiposo Marrom
Como explicado anteriormente, o interessante achado de perda de
peso sem redução da ingestão calórica em animais tratados com melatonina
sugere um papel da mesma no gasto energético19. Nesse contexto, o TAM
aparece como um candidato plausível30.
O maior corpo de publicações entre a relação da melatonina com o
TAM vem de animais sazonais, nos quais a importância do TAM é mais
reconhecida devido ao padrão de hibernação30,40. Evidências sugerem que
não só a temperatura do ambiente, mas o tamanho do período diário de
exposição à luz (e sua progressiva diminuição nos dias que antecedem o
inverno)

é

fundamental

para

um

correto

ciclo

de

hibernação/despertar2,30,93,278,279. Hamsters sírios pinealectomizados (portanto
sem melatonina circulante) perdem a capacidade de hibernação induzida por
frio e por fotoperíodos curtos280,281, assim como esquilos pinealectomizados
apresentam uma ruptura dos seus ciclos de hibernação/despertar282. Além
disso, rápidos despertares que ocorrem durante a hibernação apresentam
pico tanto de melatonina como de ativação de TAM30.
Estudos em animais sazonais expostos a diferentes ciclos de
claridade/escuridão (fotoperíodos) mostram, com variações entre diferentes
espécies, uma tendência a aumento da adiposidade total e menor massa de
TAM em ratos expostos a dias mais longos, ou seja, noites mais curtas e,
portanto,

com

32,34,35,37,38,279,283.

menor

produção

noturna

total

de

melatonina30-

A administração de melatonina a esses animais, tanto na

forma de implantes contínuos como de maneira circadiana (durante o
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período escuro) demonstram quase que consensualmente, um aumento na
massa de TAM e (nos estudos que puderam avaliar) aumento na
termogênese não relacionada a tremores36,40,92-94,278,279,284-286. As doses
utilizadas foram bastante variáveis, desde 25 mcg até 50 mg e os tempos
também variaram substancialmente, de 2 semanas a 90 dias30 (Quadro 2).
Mais recentemente, um estudo vinculado a esse projeto temático
demonstrou

redução

pinealectomizados

da

quando

temperatura
expostos

da

ao frio,

cauda
sugerindo

de
uma

animais
maior

intolerância à menor temperatura181.
O aumento da termogênese, portanto, sugere um papel da melatonina
não apenas na proliferação do TAM nestes animais como também na sua
ativação2,30.
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Quadro 2 - Compilação de estudos que avaliaram a suplementação de
melatonina na massa e atividade de TAM de animais
(principalmente hibernantes)
Espécie

Posologia da melatonina

Massa de TAM

Atividade de TAM

Hamster
djungário

3,1 mg SC implantado por 6
sem em diferentes
fotoperíodos

Aumento

N.a.

Camundongo de
pé-branco

3,1 mg SC por 4 semanas
em fotoperíodo de 16 horas

Aumento de
30%

Aumento de termogênese

Rato comum

100 mcg/d por 12 semanas
aclimatados ao frio

Redução

13% de aumento de
termogênese

Hamster
Djungário

Implantes de 7 dias em
fotoperíodo de 16 horas

Aumento

Aumento de atividade de
citocromo oxidase

Esquilo de 13
linhas

3 mg por 2 semanas ou 50
mcg IP por 4 semanas

Aumento de
42%-56%

N. a.

Camundongo de
pé-branco

50 mg SC ou no hipotálamo
por 7 semanas em
fotoperíodo de 16 horas

Aumento de
25% SC e 59%
em hipotálamo

N.a.

Hamster sírio

25 mcg injetado SC às 17
horas em fotoperíodo de 14
horas

Aumento 50%

N.a.

Hamster
djungário

Injeção de 25mcg/d às 16
horas por 90 dias em
fotoperíodo de 16 horas

Aumento

Aumento de termogênese
e atividade de citocromo
oxidase

Hamster sírio

25 mcg/d 3 horas antes do
escuro por 8 semanas em
fotoperíodo de 14 horas

Aumento 24%

Aumento

Hamster sírio

25 mcg/d 1 hora antes do
escuro por 7 semanas em
fotoperíodo de 16 horas

Aumento

N.a.

Fonte: Adaptado de Tan et al.30
N.a.: Não avaliada; TAM: Tecido adiposo marrom; SC: Subcutâneo; IP: Intraperitoneal.

Como a maioria dos estudos citados são muito antigos, pouco se
sabe sobre a influência da melatonina sobre o tecido adiposo bege, de
identificação bem mais recente. Um estudo, porém, sugere que tanto um
fotoperíodo

curto

como

a

própria

melatonina

poderiam

levar

ao

escurecimento (browning) do TAB, tornando ainda mais interessante e atual
o estudo da melatonina287.
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Vários são os mecanismos propostos para a ativação do TAM pela
melatonina (Figura 5)30. Um deles seria o aumento do fluxo simpático,
mediado pelo NSQ, que é regulado pela melatonina através dos receptores
MT134,284,288. Sabidamente o NSQ poderia regular o TAM através do SNS,
uma vez que já foram identificadas vias anatômicas que os interligam30,288.
Além disso, receptores de melatonina já foram encontrados diretamente no
TAM de hamster sírios e outros roedores, sugerindo um estímulo direto para
sua proliferação e eventualmente ativação94. No entanto, o efeito da
melatonina diretamente no TAM é menos conhecido e há dúvidas sobre se
esse papel seria estimulatório ou inibitório, visto que os receptores MT1/MT2
são ligados a uma proteína Gi, que reduziria o cAMP intracelular e atividade
de enzimas como a proteína-quinase A (PKA). Como os receptores
noradrenérgicos no TAM aumentam o cAMP e a PKA, esse efeito direto,
portanto, poderia ser inibitório30. Hardeland289, porém, propôs que alguns
receptores MT1/MT2 poderiam estar ligados a uma proteína G estimulatória
(Gs), que, em diversas etapas levaria à maior ativação do TAM. A
melatonina poderia,

também,

ter

um

efeito

facilitador

aos

efeitos

estimulatórios noradrenérgicos290, onde a presença local de melatonina
hipersensibiliza o tecido a estímulos noradrenérgicos.
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+: Estimulatório; ?: Questionável; 5´D2: 5´-deiodinase tipo 2; α1: Receptor α-1
adrenérgico; β3: Receptor β-3 adrenérgico; G: Proteína G; MT1: Receptor de
membrana da melatonina tipo 1; NE: Norepinefrina; NSQ: Núcleo supraquiasmático;
T4: Tetraiodotironina; T3: Triiodotironina; UCP1: Proteína desacopladora tipo 1;
Flechas pontilhadas: Múltiplos passos; Triângulos sólidos: Melatonina, Colunas
sólidas com pontas: Noradrenalina.
Adaptado de Tan et al.30

Figura 5 - Mecanismos propostos pelo qual a melatonina ativa o tecido adiposo marrom

Essa diferenciação entre os efeitos diretos da melatonina e indiretos
via estímulo simpático é fundamental caso sejam estudadas situações onde
a sinalização simpática é comprometida. É possível também que a própria
melatonina possa agir na mitocôndria e, assim, aumentar a capacidade
termogênica do TAM279,291. A ação da melatonina em outros hormônios
também parece ter importância, como por exemplo, a ativação da 5´deiodinase tipo 2 (5´D2) no TAM que leva a um aumento local nas
concentrações de triiodotironina (T3) de até sete vezes292 e consequente
aumento na produção de calor

que, em animais hibernantes, foi tecido-
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específica30,285,292, ou seja, esse aumento da 5´D2 ocorre apenas no TAM.
Outros hormônios, como prolactina e cortisol, porém, também apresentam
variação circadiana e podem se relacionar a uma ativação do TAM, ou
influenciar a relação da melatonina com esse tecido. Por exemplo, há muitos
estudos sobre a relação temporal entre cortisol e melatonina160,293-297, assim
como estudos demonstraram um papel dos glicocorticoides tanto na ativação
aguda como na inibição crônica do TAM298-301. Essa discussão é importante
quando a regulação dos glicocorticoides não é corretamente realizada.
Apesar de diferentes espécies animais possuírem ritmos circadianos
com períodos ativos distintos (exemplo: humanos tem período ativo diurno,
enquanto em ratos o período ativo é o noturno), o papel da melatonina no
metabolismo energético parece ser semelhante em diferentes espécies
animais, embora com algumas nuances30,302.
Recentemente, um estudo em camundongos demonstrou que a
captação de TAM por PET-FDG segue uma variação circadiana, com pico de
ativação na 9ª hora da fase de luz303. Se por um lado esse dado confirma a
hipótese da influência do ritmo circadiano na ativação de TAM, por outro nos
leva a imaginar que a melatonina não teria um papel de ativação aguda do
TAM nesta espécie, e poderia ter dois efeitos que cronicamente o estimulariam:
um sincronizador, decorrente do papel de temporizador circadiano e gerado
pela repetição periódica diária e um papel inibidor agudo (mascarador), pois o
valor mínimo coincide com o máximo de melatonina circulante.
Em humanos, porém, há poucos estudos que sugiram essa associação
entre melatonina e o TAM. Todos os dados que possuímos são indiretos.
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Pré-adipócitos derivados de áreas próximas ao TAM de crianças e
que mantêm sua capacidade de se diferenciar em adipócitos maduros e de
expressar UCP-1, possuem grande expressão de receptores de melatonina
MT2, que também estão presentes em adipócitos maduros brancos e
marrons188.
Clinicamente, um estudo com mais de três mil exames de PETs mostrou
que a visualização de TAM é maior no inverno (7,2%) do que no verão
(2,5%)79. Ao invés do frio (pois, durante o exame, os pacientes estavam em
ambiente termoneutro), o maior preditor de captação de TAM foi a presença de
dias mais curtos, ou seja, com noites mais longas. Como, sabidamente, a
secreção de melatonina em humanos é inversamente proporcional à duração
do dia17, o hormônio poderia estar envolvido nesta ativação.
Além disso, indivíduos com critérios diagnósticos para síndrome
metabólica costumam cursar com níveis mais baixos de melatonina que
controles, e obesos têm massa de TAM menor

1,4,5,304-306.

Um estudo recente

sugeriu que obesos com DM2 possuem pico noturno de melatonina menor
do que obesos sem a doença. Embora não se possa inferir uma relação
causal, é um dado que merece melhor avaliação306. A ativação do TAM é
rapidamente anulada com o uso de betabloqueador, que também inibe a
síntese de melatonina pela glândula pineal4,265. Alterações metabólicas
também são bem conhecidas em trabalhadores noturnos, que possuem
baixas concentrações de melatonina307,308. Um outro interessante e recente
estudo

não

avaliou especificamente a

melatonina,

mas

conseguiu

demonstrar, tanto em animais como em humanos, um ritmo circadiano de
TAM, com influência importante sobre a glicemia309. Um outro dado indireto
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diz respeito a pacientes em uso de antipsicóticos. Muitos deles estão
associados a ganho de peso, como clozapina e olanzapina310,311, e embora
aumento de apetite seja visto, muito se presume que alguns dos efeitos
poderiam ser independentes do consumo energético312-314. De fato, alguns
estudos em roedores associam esses efeitos a uma redução do TAM315,316.
Nesse sentido, o achado de que a melatonina atenua o ganho de peso em
usuários de antipsicóticos204,237,242,317,318 suscita a hipótese de que esse
efeito possa ocorrer via TAM.
É interessante ressaltar também que, mesmo em humanos, existem
diversos distúrbios e doenças que tendem a se concentrar mais em
determinados períodos do ano. O mais clássico é o transtorno afetivo
sazonal, já postulado como um estado semelhante à pré-hibernação em
mamíferos, com excesso de sono, ganho de peso e desejos incontroláveis
por carboidratos126. Além disso, com base em estudos populacionais, sabese que existe claramente uma sazonalidade humana em questões como a
natalidade319 e o infarto agudo do miocárdio320, por exemplo, não podendo
ser descartado um papel da melatonina na ativação de TAM em humanos,
como nos animais ditos sazonais.
Considerando a grande transformação demográfica pela qual o mundo
passou no século XX, com grandes migrações de áreas rurais para urbanas,
houve um aumento importante de indivíduos expostos a uma intensidade de luz
noturna maior e por tempo mais prolongado, sendo que, sabidamente, essa luz
inibe a produção noturna de melatonina16,17,136,321,322. Mais significativo, porém,
são os estudos epidemiológicos que correlacionam a exposição à luz noturna
(principalmente de ondas azuis, presentes em tablets e luzes de LED) com
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ganho de peso em humanos15,22,323. Além da exposição à luz noturna, outra
substancial parcela da população está exposta a um nível menor de
melatonina. O uso de betabloqueador, como já citado e uma série de
substâncias, como cafeína e álcool à noite, podem também interferir com sua
secreção17,19,324. Idosos, principalmente após os 55 anos de idade, apresentam
queda importante na síntese desse hormônio149,150,325. Pode-se sugerir,
portanto, que a menor secreção noturna de melatonina, por diversas razões e
situações, poderia interferir no metabolismo do TAM humano e contribuir para a
epidemia global de obesidade.

3.4 Métodos de Detecção de Tecido Adiposo Marrom
3.4.1 PET-FDG (tomografia por emissão de prótons marcados com
fluorodeoxiglicose realizado em conjunto com tomografia
computadorizada [PET-TC] e PET-RM)
O padrão-ouro para avaliação do TAM em humanos é o PETFDG1,5,55, uma técnica que usa ligantes específicos marcados com isótopos
que emitem pósitrons e que monitoram processo in vivo, sendo o mais
usado o análogo de glicose conhecido como 2-fluorodeoxi-D-glicose (FDG),
que permite a avaliação do metabolismo de glicose em tecidos326,327. Como
reiterado previamente, foi a difusão desse método que de fato nos trouxe a
confirmação da existência de TAM em humanos1,328.
O PET-FDG é um método custoso e trabalhoso que

demanda

exposição a pequena dose de radiação327328,329, além de ser um método
oneroso. Além disso, a sensibilidade do PET-FDG é muito variável, em
consequência de que 90% do substrato do TAM são AGLs e apenas 10% é
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glicose, que é o que é utilizado no exame55,329. Em estudos para se avaliar o
efeito de substâncias no TAM, porém, o PET-FDG é quase que
invariavelmente o método de escolha e, portanto, continua sendo a melhor
opção112,118,326.
Deve-se alertar, no entanto, que a ocorrência de exames PET
positivos depende muito da exposição prévia ao frio, como mostrado no
Quadro11. Assim, o PET-FDG é capaz de avaliar apenas o TAM
metabolicamente ativo88,329. Nesse contexto, diversos protocolos de
exposição ao frio previamente à realização do exame foram criados,
inclusive com o uso de coletes refrigerados e a manutenção dos pacientes
em ambientes com temperatura controlada88,326,327,329,330.
É comum o uso concomitante da TC, permitindo, assim, uma fusão de
imagens que melhora a sensibilidade do exame em avaliar áreas captantes
dentro do tecido adiposo, evitando assim possíveis vieses326,329. Mais
recentemente, alguns exames utilizaram a ressonância magnética (RM) ao
invés da tomografia computadorizada, também com o mesmo objetivo de
facilitar a localização de áreas de tecido gorduroso331-334.
No entanto, indubitavelmente, buscar novos métodos de aquisição
menos trabalhosos e menos dispendiosos, que não dependam de radiação e
idealmente, que não dependam de estímulo frio, é muito importante329,335.
Outro aspecto fundamental é o método utilizado para detecção de
TAM por PET-FDG. Para avaliação de tumores, a principal razão para uso
de PET-FDG na prática clínica, normalmente se utiliza os valores padrão de
captação (SUV, do inglês, standard uptake values) máximo, mas discute-se
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que esta não seria a melhor forma de analisar tecidos metabolicamente
ativos, pois uma área máxima de captação pode não refletir áreas menores
de captação mais baixa, mas metabolicamente importantes58,326. Visto que o
TAM não se localiza numa área anatômica única óbvia, inclusive podendo
ser encontrado em depósitos de TAB (cujas áreas de células com presença
de UCP-1 representariam o tecido bege anteriormente discutido), formas de
analisar áreas ativadas em todas as áreas correspondentes à gordura
poderão dar dados mais fidedignos, avaliando assim, volume total de TAM,
além de atividade total do TAM, que seria o volume multiplicado pelo SUV
médio326. Infelizmente, porém, apenas recentemente vem se propondo
formas de uniformizar esses métodos e parâmetros e ainda se encontram
dados muito diversos na literatura, alguns avaliando SUV máximo e outros
avaliando volume total e atividade326.

3.4.2 Ressonância magnética
O TAM em humanos também pode ser detectado por RM sem a
necessidade do PET-FDG329,332,336,337, uma vez que o TAM possui um
conteúdo intracelular e extracelular de água superior ao TAB, aumentando a
razão entre água e gordura, além de possuir um conteúdo de ferro
aumentado, maior densidade de mitocôndrias e de vasos sanguíneos,
levando a um T2 mais baixo335. A grande vantagem do uso da RM é não
empregar radiação329,338. Outra vantagem é que este método permitiria a
detecção de áreas de TAM que não dependeriam de atividade. Dessa forma,
fatores externos, como temperatura ambiente e protocolos diferentes de
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ativação

teriam

menos

influência,

permitindo

um

dado

mais

uniforme326,329,335. O número de estudos existentes ainda não é suficiente
para uma total substituição do PET-FDG326,329. A possibilidade de se juntar o
PET com a RM, no caso, com o PET-RM tem a vantagem de permitir a
avaliação das imagens pelas formas tradicionais de PET, mas também
permite, com a adequada aquisição das imagens, uma comparação com os
métodos que se fiam exclusivamente no uso da RM.

3.4.3 Termografia infravermelha (TIV)
Uma outra opção para detectar o tecido adiposo marrom é o uso da
TIV, um método não invasivo de avaliação de temperatura corpórea
humana, já usado como diagnóstico de condições clínicas tão variadas como
dor crônica e pesquisa de focos indeterminados de febre, além de um
grande uso em áreas não médicas, como biologia e mesmo engenharia339345.

A grande vantagem da termografia é que se trata de um método rápido,

barato e sem nenhum risco para o paciente345. Dados iniciais confirmam que
a termografia é capaz de detectar áreas correspondentes a TAM após
exposições curtas a temperaturas mais baixas (como por exemplo, após
mergulhar as mãos em água gelada por cinco minutos)345. Outros estudos
também sugerem que a TIV tem boa reprodutibilidade quando comparada
com o PET-FDG após exposição por algumas horas ao frio341,344. O fato de o
exame ser dependente do operador constitui uma desvantagem. Além disso,
o exame avalia basicamente a temperatura corporal, que pode sofrer
influência de diversos fatores, assim como o aumento de temperatura em
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uma região pode também significar redução de temperatura em outras
regiões. Discute-se se o melhor método de análise seria pela diferença de
temperatura entre a região supraclavicular e a região intercostal, ou pela
atividade de TAM em região supraclavicular, através de fórmulas
matemáticas que levam em conta a temperatura e a área ativada340. Outra
dúvida seria a forma de recrutamento do TAM. Symonds et al.345 sugeriram
uma imersão das mãos em água gelada por apenas cinco minutos, um
método bastante fácil e prático. Contudo, existe dúvida se esse método de
fato seria suficiente para recrutar o TAM, e mesmo se o estresse sofrido não
poderia alterar a temperatura em outras regiões340. Não obstante, a TIV é
capaz de analisar o TAM localizado somente em tecidos superficiais, tendo
uma limitação para indivíduos com IMC mais alto335,341. Devido a essas
imprecisões, um maior número de estudos ainda parece ser necessário para
seu uso rotineiro na avaliação do TAM335.

3.4.4 Marcadores séricos de tecido adiposo marrom: o papel do micro
RNA mir92a
A despeito do crescente conhecimento da importância do TAM em
humanos, o seu método de detecção, como referido acima, ainda se dá por
exames de imagem, de maior ou menor complexidade. Seria fascinante se
houvesse um marcador tecidual de TAM. Os estudos com microRNAs
sugerem que tal detecção pode ser factível346,347.
MicroRNAs são ácidos ribonucleicos (RNAs) pequenos, de 20 a 24
nucleotídeos,

não codificadores, que regulam a expressão proteica de
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maneira pós-transcricional, em uma série de tecidos do corpo, com funções
no

metabolismo,

diferenciação

celular,

inflamação

e

homeostase

energética348. Descrito originalmente em Caenorhabditis elegans, os
microRNAs

são

processados

de

precursores

pela

Drosha

(RNA

endonuclease III classe 2). Posteriormente, um dos pares do microRNA é
incorporado em complexo nuclease multiproteico e, dependendo de sua
complementaridade, os genes podem ser regulados por clivagem ou inibição
da translação proteica348,349.
Em relação especificamente ao TAM, é sabido que as células
adiposas secretam exossomos, pequenas vesículas lipídicas, de 40 nm a
100 nm de tamanho, que contém RNAs e consistem em uma eficiente rede
de mensagem intercelular, e de troca de materiais350,351. Desta forma, os
exossomos liberados por diversas células, entre elas, adipócitos marrons (ou
beges) presentes no sangue, podem servir de biomarcadores347.
Um elegante estudo confirmou essa hipótese, embora, é claro,
precise ser replicado para utilização clínica346. Nesse estudo, diversos
microRNAs expressos de maneira diferencial em células adiposas marrons e
brancas foram estudados e aquele que obteve maior correlação com
atividade do TAM, e que curiosamente foi uma correlação negativa, foi o
miR92a. No estudo, a maior atividade de TAM foi associada a uma redução
significativa do miR92a, principalmente durante exposição dos animais ao
frio. Posteriormente ao estudo em animais, um estudo em humanos foi
realizado com 22 indivíduos jovens e magros, que, com base em dados de
PET-TC, foram divididos em dois grupos, um grupo com “muito TAM” e outro
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grupo com “pouco TAM”. O nível de miR92a foi maior no grupo “baixo TAM”
com significância estatística, bem como uma relação significativa entre
miR92a e o valor de SUV, a referência dos exames de PET. Em seguida,
dez indivíduos foram expostos a dez dias de exposição ao frio e houve uma
redução substancial de miR92a. Assim sendo, este pode ser um marcador
sérico futuro que auxilie a avaliação terapêutica da ação de substâncias
candidatas no TAM.

4 MÉTODOS

MÉTODOS - 65

4.1 Estudo em Animais de Experimentação
Os procedimentos realizados nesse estudo em animais obedecem
aos padrões éticos de experimentação em animais e foram aprovados pelo
Comitê de Ética do ICB-USP. O número do projeto do centro coordenador do
ICB-USP é 30460114.5.3001.5467, registrado na Plataforma Brasil.

4.1.1 Divisão dos grupos
Foram utilizados 19 ratos Wistar para a realização dos experimentos,
dos quais seis ratos foram escolhidos como controles (C) e 13 ratos foram
submetidos à pinealectomia. Os 13 animais submetidos à pinealectomia
foram divididos em dois grupos um grupo que recebeu reposição de
melatonina na água de beber noturna (PM, seis animais) e um grupo que
recebeu água de beber convencional (P, sete animais) por 1 mês, quando
realizaram PET-FDG em temperatura ambiente e após exposição ao frio.
Um animal no grupo P foi excluído da análise fria por morrer minutos após a
realização do exame; um animal no grupo PM foi excluído no exame frio pela
ação do anestésico ter cessado durante a realização do exame e ter se
movimentado durante o experimento.
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4.1.2 Pinealectomia
A pinealectomia foi realizada com anestesia com xilasina e ketamina
de 5:3 mL, respectivamente, na dose de 0,15 mL/100 g de peso por via
intraperitoneal. A pinealectomia consiste na fixação da cabeça do rato em
um suporte para cirurgia estereotáxica, com abertura pequena do escalpo,
exposição da sutura lambdoide, perfuração circular do osso, com retirada do
disco ósseo, e extração da pineal, localizada abaixo do seio venoso. Na
sequência, o disco ósseo é reposicionado novamente em sua posição e é
realizada a sutura da pele. Esse procedimento foi realizado costumeiramente
em

diversos

experimentos

conduzidos

no

laboratório

do

ICB-

USP177,178,182,194,352.

4.1.3 Reposição de melatonina
Os animais permanecem em biotério controlado com 12 horas de
exposição à luz e 12 horas de escuridão para evitar influência do
fotoperíodo. A reposição de melatonina é calculada de acordo com o peso
do animal e seu consumo de água no dia com dose de reposição fisiológica
de 0,5 mg/kg, calculada com base na ingestão de água do animal no dia
anterior. O bebedouro é trocado de 12 em 12 horas, com água durante a
exposição à luz e solução de melatonina na escuridão. Os animais que não
recebem melatonina tem a água trocada da mesma forma, porém sendo
água pura.
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4.1.4 PET-TC em temperatura ambiente e após exposição ao frio
Os animais foram avaliados em temperatura ambiente (23ºC) como
controle, e posteriormente com a exposição ao frio (4ºC por 2 horas) com
intervalo de 2 dias entre as imagens, ao redor do meio do dia devido ao pico
de ativação da gordura conforme publicado na literatura303.
Para realização da imagem os animais receberam em média 2,474mCi
(91,54MBq) de injeção intravenosa de 18F-fluorodeoxiglicose (18F-FDG) com
tempo médio de biodistribuição de 1,84 horas. As imagens foram adquiridas no
micro-SPECT/PET/CT-LabPET4-Triumph (Gamma Medica - Ideas, Northridge,
CA, U.S.A.) utilizando 80 Kvp para aquisição de TC seguido 45 minutos totais
(três posições da maca) para aquisição do PET na região de interesse. As
imagens de PET foram reconstruídas utilizando-se o algoritmo de reconstrução
interativa MLEM (maximização do valor espectável da máxima verossimilhança,
maximum likelihood expectation maximization) considerando-se o campo de
visão (FOV, do inglês field of view) de 80 mm, matriz de 240x240. As imagens
de TC eram reconstruídas com o método de retroprojeção filtrada (FBP), matriz
de 512 x 512 e pixel de 0,17 x 0,17 mm. e coregistradas com as imagens de
tomografia computadorizada. Ambas as imagens eram exportadas no padrão
DICOM para avaliação das regiões de interesse em exames de tomografia por
emissão de prótons (ROI, do inglês regions of interest) com base nas imagens
anatômicas e aplicadas nas imagens funcionais. A quantificação das imagens
de PET foi realizada por médico nuclear especializado, a partir dos valores
obtidos das ROIs já corrigidos para kBq/mL e o SUV máximo era calculado
para cada ROI da amostra.
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O dado analisado mais importante foi o SUV máximo em temperatura
ambiente, após exposição ao frio e a razão de aumento do quente para o frio
(análise pareada).

4.1.5 Análise de expressão de RNA de UCP-1
Após o fim dos experimentos os animais foram sacrificados após uma
semana e o TAM interescapular foi extraído para análise de UCP-1. Nesse
momento, além dos três grupos citados, um outro grupo de controles com
suplementação de melatonina, cujo protocolo de reposição foi idêntico ao do
grupo PM, foi adicionado para análise.
Para a extração do RNAm, o TAM interescapular foi mantido em gelo
seco, e homogeneizado em 1 mL de Trizol® Reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA,
EUA) com o auxílio de um Polytron (Kinematica, EUA). Depois adicionou-se em
cada amostra 200 μL de clorofórmio e as amostras foram submetidas a
homegeneização no Vortex-Genie 2 (Scientific Industries, EUA) e centrifugadas
(5417R, Eppendorf, Alemanha) durante 15 minutos a 4°C a uma velocidade de
12.000 G (constante gravitacional) quando houve a transferência para uma
nova série de tubos Eppendorfs®. Adicionou-se 500 μL de isopropanol e uma
nova centrifugação foi realizada durante 20 minutos a 4°C à velocidade de
12.000 G, para a formação do precipitado. Após a centrifugação eliminou-se o
sobrenadante e adicionou-se ao precipitado 1 mL de álcool etílico gelado a uma
concentração de 75% com nova centrifugação. Após esse período, adiciona-se
em cada amostra 20 μL de H2O deionizada previamente tratada com
dietilpirocarbonato (DEPC) para dissolução do precipitado e armazenadas a 80°C até a realização do tratamento com DNase.
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Após a extração de RNA, as amostras foram tratadas com DNase
utilizando-se o kit Turbo DNA-free™ (Ambion, Austin, TX, EUA). Adicionouse a enzima Turbo DNase e Tampão Turbo DNase e procedeu-se a nova
centrifugação. Após adição de 2 μL do reagente de inativação do kit e nova
centrifugação por 1,5 minuto na velocidade de 10.000 G. O sobrenadante foi
então transferido para uma nova série de tubos Eppendorfs® e o precipitado
foi descartado.
As amostras de RNA, livres de DNA, foram quantificadas no
NanoDrop 2000 Spectrophotometer (Thermo Scientific, EUA). Os dados
obtidos a partir dessa análise foram utilizados para calcular o volume
necessário da amostra oriunda da extração de RNA total, (concentração de
1 μg/μL de RNA em um volume final de 11 μL) e para aferir a qualidade da
amostra. Amostras com razão 260/280 menor de 1,8 não foram utilizadas.
Em seguida obteve-se o DNA complementar (cDNA), por reação de
transcriptase reversa, com kit SuperScript™ III Antisense Transcriptase
(Invitrogen, Carlsbad, Califérnia, EUA) e adição de 1 μL de dNTP mix e 1 μL
de random primers. As amostras foram a seguir colocadas em termociclador
MyGene™

Series

Gradient

Thermal

Cycler

(LongGene®,

EUA)

e

armazenadas a -20°C.
A análise quantitativa da expressão gênica foi então realizada através
da técnica de reação de cadeia de polimerase de transcriptase reversa
(PCR) em tempo real utilizando o aparelho 7500 Fast Real-Time PCR
System® (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Os ensaios foram
realizados em duplicata utilizando 4 µL de cDNA (20 ng) previamente
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sintetizado, adicionado à mistura da reação contendo 6,25 µL de Power
SYBR Green (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 1,25 µL de água
MilliQ e 400 nM dos primers específicos para cada gene.
Os primers usados foram desenhados de modo que sua localização
lhes dê a característica de flanquearem um íntron (intron-spanning), o que
impossibilita a amplificação de DNA genômico.
Os parâmetros de amplificação foram os seguintes: a) etapa inicial de
ativação da enzima a 50°C por 1 minuto e 95°C por 10 minutos, b) 40 ciclos
que incluem a desnaturação a 95°C por 15 segundos; o anelamento dos
primers e a extensão a 60°C por 1 minuto (temperatura ótima para todos os
pares de primers usados), e c) um ciclo para análise do melting (fusão) que
consiste em 95°C por 30 segundos, 60°C por 1 minuto e posterior aumento
gradativo da temperatura para 95°C para obtenção das curvas de melting.

4.1.6 Análise estatística
As variáveis contínuas foram submetidas ao teste de KolmogorovSmirnov para verificação de distribuição normal. A comparação dos valores
de médias entre os animais sem e com tratamento foi realizada através do
teste t para amostras independentes. Foi avaliada a resposta do TAM,
analisado por SUV máximo, comparando os três grupos dois a dois, em
temperatura ambiente, após exposição ao frio e a razão de incremento entre
o frio e o quente.
Em relação à análise de UCP-1, como há um quarto grupo, foi
utilizado também o teste ANOVA para análise de diferença entre as

MÉTODOS - 71

amostras, além da comparação dois a dois entre os diferentes grupos.
Utilizou-se o programa GraphPad Prism versão 7 e foi considerado como
estatisticamente significativos níveis de p<0,05.

4.2 Estudo em Humanos
O estudo em humanos foi aprovado pelo Comitê de Ética do ICB-USP e
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HCFMUSP). O número do projeto aprovado no ICB-USP é
30460114.5.3001.5467, e do HCFMUSP, com emenda, é 30460114.5.0000.0068.
Ambos estão registrados na Plataforma Brasil. Os pacientes que foram
recrutados foram aqueles que receberam e assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética do HCFMUSP.

4.2.1 Recrutamento
A partir de base de dados do HCFMUSP foram recrutados pacientes
que realizaram nos últimos 10 anos (contados a partir do início do
recrutamento dos pacientes) pinealectomia cirúrgica ou radioterapia de
região pineal, para o tratamento de tumores de glândula pineal. O objetivo foi
encontrar um grupo de indivíduos com deficiência absoluta de melatonina. A
partir de base de dados do Instituto de Psiquiatria e do Instituto da Criança
dados de 18 pacientes foram encontrados.
Desses 18 pacientes, três haviam falecido, quatro não foi possível
contato pois os dados não estavam atualizados, e quatro recusaram a
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participação. Dos sete pacientes contatados e que iniciaram o estudo, dois
abandonaram o projeto, um após recusar-se a assinar o termo de
consentimento informado, e outro por seguimento e acompanhamento
irregular. Desse modo, foram avaliados cinco pacientes.
Um dos pacientes apresentava um tumor infiltrativo em região de
transição bulbomedular, apresentando-se com tetraparesia espástica e sinais,
descritos em evolução médica, de disautonomia, como síndrome de Horner.
Como discutido na introdução, o efeito principal da melatonina sobre o TAM se
dá por via simpática, e que inclusive a ação direta da melatonina no TAM possa
ser inibitória30, optou-se por excluir esse paciente da análise principal, mas,
uma vez que o número total de pacientes foi pequeno, o procedimento foi
realizado antes e após a reposição de melatonina também nesse paciente.
A seguir serão descritas rapidamente as características mais
importantes de cada um dos pacientes.

4.2.2 Descrição dos pacientes
Paciente 1
Rapaz de 16 anos com lesão em pineal em 2010, após quadro de
cefaleia, vômitos e anorexia. Realizou biópsia estereotáxica de pineal em
2010 com diagnóstico de disgerminoma. Posteriormente foi submetido a
quimioterapia (QT) e radioterapia (RT) da lesão pineal. Teve boa evolução,
fazendo acompanhamento oncológico, sem dano de eixo hipofisário, sem
necessidade de uso de medicações. Dados medidos no início do protocolo:
peso de 54,2 kg, altura de 1,67 m, IMC de 19,3 kg/m².
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Paciente 2
Rapaz de 19 anos com diagnóstico de tumor de pineal em 2013, após
quadro de enxaqueca, vômitos e paresia em língua. Foi submetido a dois
procedimentos cirúrgicos em 2013, dois ciclos de QT e 31 ciclos de RT, além
de quatro transplantes autólogos de medula óssea. O resultado do exame
anatomopatológico da lesão foi pineoblastoma grau IV. Evoluiu com
estrabismo, sem prejuízo do eixo hipofisário e sem necessidade de
tratamento com medicações. Dados medidos no início do protocolo: peso de
55,7 kg, altura de 1,59 m e IMC 22,03 kg/m².
Paciente 3
Homem de 20 anos, com diagnóstico de hidrocefalia em 2014 após
crises convulsivas, realizou cirurgia para passagem de cateter de derivação
ventrículo-peritoneal, sendo visualizada uma lesão na glândula pineal. Não foi
submetido a procedimento cirúrgico, mas a 25 sessões de RT e a nove
sessões de QT. Evoluiu com quadro de pan-hipopituitarismo e diabetes
insipidus, além de quadro depressivo moderado, fazendo uso dos seguintes
medicamentos: levotiroxina 100 mcg, omeprazol 20 mg, hidrocortisona 20 mg
pela manhã e 10 mg à tarde, fenitoína 20 mg, colecalciferol 25 gotas 1 x
semana, desmopressina 0,1 mg cedo, 0,5 mg à tarde e 0,1 mg noturno,
cipionato de testosterona 200 mg a cada 15 dias, amitriptilina 25 mg. Ele faz
acompanhamento em serviço de Endocrinologia e suas dosagens hormonais
encontram-se adequadas. Dados medidos no início do protocolo: peso de 76,0
kg, altura de 1,63 m e IMC de 28,6 kg/m².
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Paciente 4
Homem de 32 anos com diagnóstico de tumor pineal em 2007,
antecedido de quadro clínico de cefaleia e perda de peso. Foi submetido a
cirurgia com retirada parcial do tumor em 2008, com diagnóstico de
germinoma, seguido com uma sessão de radiocirurgia e 20 sessões de RT,
sem comprometimento do eixo hipofisário. Apresenta hipotireoidismo
primário, em tratamento com levotiroxina 50 mcg com níveis de TSH dentro
da faixa de normalidade. Dados medidos no início do protocolo: peso 98,5
kg, altura de 1,80 m, com um IMC de 30,4 kg/m².
Paciente 5 (excluído da análise final)
Homem de 22 anos que teve diagnóstico de tumor pineal em 2011, após
quadro de cefaleia e perda de consciência. Teve um diagnóstico presumido de
germinoma por exame de imagem e não realizou cirurgia, mas quatro sessões
de QT e duas de RT. Em 2014 apresentou quadro de perda de força nos
membros inferiores, e depois os exames de imagem confirmaram invasão
tumoral da transição bulbomedular até região de C2-C3 com sinais clínicos de
síndrome de Horner (disautonomia), sendo submetido a mais 20 sessões de
RT e quatro de QT. Atualmente, com dupla hemiparesia espástica com força
grau III proximal e distal. Apresenta pan-hipopituitarismo, em tratamento com
levotiroxina 100 mcg, baclofeno 30 mg/d, omeprazol 20 mg, hidrocortisona 10
mg 2x/d, carbonato de cálcio 500 mg, DDAVP 0,1 mL dia, sinvastatina 20 mg,
cipionato de testosterona 200 mg/mês. Ele faz acompanhamento em serviço de
Endocrinologia e suas dosagens hormonais encontram-se adequadas Dados
medidos no início do protocolo: peso aproximado de 90 kg, refere estatura de
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1,80 m, com IMC calculado de 27,7 kg/m² (paciente só consegue realizar
pesagem em maca especial).

4.2.3 Coleta e dosagem de melatonina salivar
Os cinco pacientes foram internados durante um período de 36 horas
(para realização de alguns exames vinculados a outro projeto) e na
internação colheram saliva para dosagem da melatonina salivar de 3 em 3
horas, das 19:00 horas do dia da internação até às 22:00 do dia seguinte,
com o objetivo de determinar se a pinealectomia cirúrgica, quimioterápica ou
radioterápica manteve algum ritmo circadiano de produção. A saliva foi
centrifugada por 2 minutos e conservada em geladeira e mantida em freezer
a -80ºC. Posteriormente, as dosagens foram realizadas pelo método ELISA
usando o kit Melatonin Direct Saliva ELISA (IBL International GBMH) de
acordo com as instruções do fabricante.

4.2.4 Coleta de exames de sangue
Os pacientes realizaram coletas de exames de sangue antes do início
do protocolo de exposição ao frio (ver abaixo). Foram colhidos colesterol
total e frações (HDL-c, LDL-c, VLDL-c), triglicérides, hemoglobina glicada e
glicemia. Todos estes exames foram realizados no Laboratório Central do
HCFMUSP, pelo mesmo método e realizados com jejum de 12 horas. O
colesterol total, triglicérides e HDL foram medidos pelo método enzimático
colorimétrico, o VLDL-colesterol pela fórmula de Martin e o LDL-colesterol
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calculado pelas fórmulas de Friedewald e Martin. A glicemia foi medida pelo
método da hexoquinase e a Hemoglobina Glicada pelo método de HPLC.

4.2.5 PET-RM
Todos os exames foram realizados no Serviço de Medicina Nuclear
do Instituto de Radiologia do HCFMUSP. Antes da injeção do radiofármaco
os pacientes permaneceram em jejum por no mínimo 6 horas. O nível de
glicemia foi verificado antes da injeção do radiofármaco devendo estar de
180 mg/dL.
Os pacientes foram colocados em uma sala resfriada, com roupas leves,
ar condicionado ligado a 18°C e vestiram um colete resfriado (Polar Products
Inc., Ohio, USA), mantido à temperatura de 14°C. Na ocorrência de tremor, a
temperatura era aumentada gradualmente até que o tremor cessasse. O
método reproduziu outros protocolos já descritos em literatura115,351,352.
Após uma hora, os pacientes receberam injeção intravenosa de 0,12
mCi/kg de 18F-FDG, permanecendo no ambiente resfriado por mais uma
hora, momento em que foram posicionados no equipamento PET-RM
(General Electric, modelo SIGNA PET/MR) com diâmetro interno de 60 cm e
campo de 3.0 Tesla, para realização das sequências adequadas de RM com
aquisição simultânea do PET com bobina de corpo e correção de atenuação.
Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal e membros superiores
junto ao corpo, as imagens foram realizadas da tenda do cerebelo até a
região infrarrenal com número de posicionamentos variável com a anatomia
do paciente.
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As imagens foram adquiridas em um equipamento híbrido de PET-RM
da marca - Signa PET/MR 750w - 3.0 T (GE Healthcare, Waukesha, WI,
USA), comSoftware Release MP24,gantry de 60 cm ,FOV de 50
cm,detectores PET do tipo LYSO com tecnologia de silício (SiPM) - (28
módulos, 20 blocos e 36 cristais) e matriz 256 x 256 cm com técnica time of
flight (TOF) emodo de aquisição 3D. Sensibilidade relativa dos detectores de
21 cps/kBq. As imagens de PET foram reconstruídas com o método de
reconstrução interativa OSEM (duas interações e 28 subgrupos), algoritmo
de processamento padronizado (VUE Point FX), suavizadas com filtro
gaussiano: Sharp IR e cutoff (5 mm). Os dados foram corrigidos para
espalhamento e decaimento radioativo.
Foram realizadas imagens axiais de RM simultaneamente às imagens de
PET para correção de atenuação usando a técnica DIXON (MRAC). Foram
realizadas imagens coronais de RM sequencialmente, após término da aquisição
do PET, para quantificação da fração de gordura do parênquima hepático
usando a técnica IDEAL IQ™: FATFRAC. As sequências LAVAFLEX™ com as
decomposições WATER, FAT, INPHASE e OUTPHASE foram usadas para
localização extra-hepática do TAM ativado em correspondência às áreas de
aumento do metabolismo glicolítico em grau discreto a acentuado e com
distribuição focal ou difusa com aspecto de distribuição e captação
característicos nas imagens do PET-FDG (TAM ativado). Estas imagens foram
usadas posteriormente para auxiliar na segmentação, em software específico, na
determinação do TAM ativado pelo PET (padrão ouro), evitando-se áreas de
concentração fisiológica do radiofármaco tais como: glândulas salivares,
músculos, linfonodos, parênquima e vias excretoras renais.
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Foram utilizadas bobinas específicas para o dorso (Central Imaging
Array [CMA]), unidade de cabeça e pescoço (HNU - Head Neck Unit) e
bobina anterior e superior do corpo (Upper Anterior Abdominal [UAA]) de 12
canais. Todos os pacientes foram orientados a realizar a apneia em
expiração durante a aquisição das imagens de tórax/abdome. As matrizes
usadas na aquisição das imagens foram as seguintes: na sequência coronal
IDEAL IQ™: matriz 224 x 160 mm e FOV de 50 cm; na sequência coronal
LAVAFLEX: matriz 256 x 224 mm e FOV de 50 cm.
Foram realizadas várias sequências RM redundantes neste protocolo,
no intuito de conseguir uma sequência que pudesse identificar o TAM nas
imagens de RM sem o auxílio do PET, porém que não foi possível analisar
até o fim do protocolo e por isso não serão citadas no método. Porém, serão
úteis em um projeto futuro para a determinação da gordura marrom ativada
usando apenas as sequências de ressonância sem a necessidade do PET.
A sequência inicial de RM adquirida simultaneamente e empregada
para correção de atenuação das imagens PET foi a MRAC - Dixon - LAVA
FLEX (coronal e axial) modificado do pescoço até o abdome superior. As
demais sequências adquiridas de RM foram: PET-RM com MRAC - Dixon LAVA FLEX (coronal e axial) modificado do pescoço até abdome superior;
sequência In phase e Out phase (coronal e axial) do pescoço até abdome
superior; sequência IDEAL IQ (coronal e axial) do pescoço até abdome
superior; sequência In phase e Out phase (axial) do fígado com trigger
respiratório; sequência IDEAL IQ (axial) do fígado com trigger respiratório e
espectroscopia single voxel do fígado.

MÉTODOS - 79

4.2.6 Processamento e análise das imagens
O processamento foi realizado empregando o software aberto AMIDE
por médico especialista em medicina nuclear (Amide Medical Imaging Data
Examiner http://amide.sourceforge.net/packages.html).
As etapas seguidas para a avaliação do TAM ativado foram: a)
segmentação automática do tecido adiposo pela sequência "FAT MRAC" ou
"lavaflex " da RM (sendo utilizado como nível de corte para delimitação de
áreas de tecido adiposo os tecidos com sinal acima de 250); b) subtração da
atividade na pelve renal das imagens PET por meio de região de interesse
definida manualmente com objetivo de excluir áreas de atividade urinária
sobrepostas erroneamente ao tecido adiposo identificado pela RM na pelve
renal; d) cálculo dos volumes e das atividades de TAM dentro do segmento
de tecido adiposo identificado pela RM, caracterizado pela atividade com
nível de corte de SUV acima de 2,0 e acima de 1,5. Os valores apresentados
na análise principal serão aqueles com SUV>2,0. No anexo, serão
apresentados os valores com SUV>1,5. Os exames foram realizados antes e
3 meses após suplementação com melatonina 3 mg.
Os principais parâmetros de análise foram o volume de TAM ativado
(gordura com atividade acima do limiar estabelecido); a atividade total de
TAM ativado (volume multiplicado pelo SUV médio de TAM ativado) gordura
total no segmento adquirido.
No fígado os parâmetros de deposição de gordura foram analisados
com a sequência Ideal IQ™: FATFRAC.
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O software PMOD foi utilizado apenas como visualizador das imagens
e não para processamento. Para quantificação da gordura hepática foi
utilizado o software Ready View™ (GE Healthcare).
A escolha do software AMIDE para análise computadorizada dos
dados de PET-RM foi feita pela equipe do Instituto de Medicina Nuclear, com
base em experiência própria com publicações com essa técnica353,354. Como
os dados obtidos foram computadorizados, não foi medido o SUV máximo,
que necessita análise visual.

4.2.7 Termografia infravermelha
Os pacientes realizaram também termografia infravermelha (TIV)
antes e após 5 minutos de exposição ao frio através de colocação das mãos
em água gelada, conforme o protocolo de Symonds et al.345 na mesma
semana em que o PET-RM foi feito. A técnica consiste em posicionar o
paciente sentado em uma cadeira na posição vertical com a cabeça em
posição neutra olhando para a frente. A porção superior da região do tórax e
a região do pescoço devem ficar expostas. O aparelho utilizado foi uma
câmera infravermelha (SC640 FLIR Systems, Boston, MA, EUA) com
sensibilidade térmica de 30 mK e resolução de 640x480 pixels para obter
imagens da cabeça, pescoço anterior e região superior do tórax. A câmera
foi posicionada na altura do pescoço a um metro do indivíduo.
Usando o programa ThermaCAM Researcher 2.9 (FLIR Systems,
Boston, MA, EUA), a temperatura da pele sobre a espaço supraclavicular, do
olho (temperatura máxima do canto medial do olho) e de uma área controle
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obtida na parte superior do tórax próximo ao esterno (segundo espaço
intercostal) foi analisada em cada imagem obtida. As análises foram
realizadas comparando as temperaturas superficiais corpóreas das regiões
contralaterais supraclavicular (SCL), olhos, pescoço e região controle e foi
utilizado o valor de 0,98 para a emissividade, valor padrão para obtenção da
temperatura da pele humana por meio de sensor infravermelho.
Foram analisados a variação de temperatura entre as regiões SCL
(esquerda e direita) e a região intercostal (IC) média, assim como a atividade
de energia de calor do TAM medida em watts (W) (a atividade de energia de
calor do TAM será referida a partir de agora como atividade do TAM), ao
aplicar a lei de Stefan-Boltzmann (ver abaixo)340.
Atividade do TAM (W)= ε x ο x A x T4
Onde:

ε: emissividade (0,98 para a pele humana)
ο: constante de Stefan-Boltzmann (5,676x10-8W/m²K4)

A: região de interesse (ROI) em m2 (baseado em número de
pixels pelo programa ImageJ)
T: temperatura do ROI medido em Kelvin340

4.2.8 Reposição de melatonina
Os pacientes receberam 108 comprimidos de melatonina, na dose de
3 mg, produzidos pelo laboratório Aché. Os pacientes foram orientados a
tomar um comprimido por dia 30 minutos antes do horário habitual de deitar,
com um copo d´água, por 3 meses, e foram orientados a devolver as caixas
de melatonina para uma contagem das pílulas no sentido de analisar a
adesão.
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4.2.9 Análise estatística
A comparação entre as médias antes e após suplementação com
melatonina foi realizada através do teste t pareado. Foi utilizado o teste
unicaudal para análise do TAM e dos lípides, visto que há dados de literatura
que sugerem a direção da presente intervenção. Para identificar correlações
entre as variáveis, que serão discutidas ao longo do texto, foi utilizado teste
de correlação de Pearson. Devido ao tamanho amostral pequeno, não foi
possível verificar a normalidade dos dados.

5 RESULTADOS
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5.1 Estudo em Animais
Inicialmente, foi avaliada a efetividade do protocolo escolhido para
ativação do TAM após estímulo frio. Nos três grupos expostos ao frio:
controle (CF), pinealectomizado (PINX) reposto com melatonina (PMF) e
PINX sem reposição (PF), houve claro e significativo aumento do SUV
máximo comparado com o exame realizado em temperatura ambiente: grupo
controle (CQ), PINX reposto com melatonina (PMQ) e PINX sem reposição
(PQ) (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - SUV Máximo (x104) de animais que realizaram os
experimentos em ambas as condições, em todos os grupos

CQ: Controle à temperatura ambiente; CF: Controle exposto ao frio; PQ:
PINX à temperatura ambiente; PF: PINX exposto ao frio, PMQ: PINX com
melatonina à temperatura ambiente; PMF: PINX com melatonina exposto ao
friofrio.
Test t pareado: CQ versus CF - p=0,00142*; PQ versus PF - p=0,0128*; PMQ
versus PMF - p= 0,0284*.
* Estatisticamente significativo.

Uma vez demonstrada a efetividade do protocolo de esfriamento,
foram comparados a seguir os grupos isoladamente, avaliando o SUV
máximo na temperatura ambiente, no frio e a razão do aumento entre as
duas temperaturas.
Os Gráficos 2 e 3 mostram o SUV máximo dos exames dos três
grupos, à temperatura ambiente e após exposição ao frio, e o Gráfico 4
documenta a razão de aumento do SUV após frio em comparação ao
proceidmento à temperatura ambiente.
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Gráfico 2 - SUV Máximo (x104) à temperatura ambiente

C: Controle; PM: PINX com melatonina; P: PINX sem melatonina.
Controle versus PINX Melatonina - p=0,43; Controle versus PINX sem
melatonina - p= 0,0642; PINX melatonina versus PINX sem melatonina
p=0,24.

Gráfico 3 - SUV Máximo (x104) após exposição ao frio

C: Controle; PM:PINX com melatonina; P: PINX sem melatonina.
C versus PM - p=0,36; C versus P - p= 0,27; PM versus P - p = 0,063.
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Gráfico 4 - Razão de incremento do SUV Máximo do exame após
exposição ao frio/Exame à temperatura ambiente

C: Controle; PM:PINX com melatonina; P: PINX sem melatonina.
C versus PM - p=0.93; C versus P - p= 0,018*; PM versus P - p = 0,00284*.
*Estatisticamente significativo.

Na Tabela 1, encontra-se os valores médios e o desvio-padrão de
cada um dos grupos experimentais.

Tabela 1 - Valores médios e desvio-padrão de todos os seis modelos
experimentais
Controle
(C)

PINX com
melatonina
(PM)

PINX sem
melatonina
(P)

SUV Máx Quente x104

18,96 ± 7,81

22,6 ±6,54

27,7 ± 7,49

SUV MáxFrio x104

152,5 ± 75,03

198,6 ± 90,06

114 ± 33,69

8,51 ± 3,13

8,69 ± 3,87

4,34 ± 1,27

Razão de incremento

SUV: Valor padrão de captação dos exames de PET.

Embora não tenha havido diferenças estatísticas entre os grupos nas
análises isoladas, houve uma tendência do grupo pinealectomizado sem
melatonina possuir maior SUV máximo em temperatura ambiente quando
comparado ao grupo controle. O oposto ocorre após exposição ao frio, onde
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o grupo pinealectomizado com melatonina apresentou uma tendência
(p=0,063) de níveis mais altos de SUV máximo, em comparação com o
grupo pinealectomizado não reposto. A resposta diferencial entre os grupos
só pode ser especulada, porém, devido à ausência de significância
estatística, uma discussão mais aprofundada sobre as hipóteses possíveis
não será feita, sendo possível que a diferença seja devido ao acaso. De toda
forma, é possível que com um n maior, fossem encontradas diferenças
estatísticas, ao observar o padrão do gráfico de SUV após exposição ao frio,
que sensibiliza o método e vai de acordo com os dados de expressão de
UCP-1 que serão apresentados adiante.
Com relação ao Gráfico 4, o parâmetro utilizado foi a razão de
resposta do TAM do estímulo frio sobre o estímulo quente. Nesse importante
quesito, isto é, a capacidade termogênica após um estímulo agudo, foi
alcançada significância estatística, conforme a hipótese.
Avaliando esse parâmetro, foi notado que tanto o grupo C como o PM
apresentou aumento de ativação de TAM ao estímulo frio comparado ao
grupo P. Desta forma, a melatonina aparenta ter um papel fundamental na
ativação do TAM durante um estímulo agudo.
Após o sacrifício dos animais, foi analisada de expressão de RNAm
de UCP-1, com resultados também bastante interessantes (Gráfico 5), em
região interescapular. Conforme explicitado nos métodos, um grupo controle
reposto com melatonina (CM) foi adicionado, referente a um outro
experimento (esse grupo não realizou PET-TC e por isso não foi avaliado
anteriormente). Houve diferença estatística, utilizando-se o teste ANOVA, e
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nas comparações dois a dois, houve diferença estatística entre todos os
grupos, com exceção da comparação do grupo melatonina reposto com o
grupo pinealectomizado reposto. No gráfico da comparação do grupo CM
com o PM, fica claro que a reposição de melatonina, tanto em animais
pinealectomizados como em controles, aumenta a expressão total de UCP1. Além disso, a diminuição no grupo P, em comparação com o grupo C vem
em consonância com a hipótese formulada. O aumento do grupo PM em
relação ao grupo controle não era a priori esperado, visto que o objetivo da
suplementação de melatonina nesse grupo era atingir concentrações
fisiológicas e não suprafisiológicas. Porém, é claro que o consumo de
melatonina pela água de beber noturna não reproduzirá fidedignamente o
ritmo circadiano próprio do animal, atingindo picos maiores após a ingestão,
por exemplo. É possível, portanto, que essa diferença se dê por uma
diferença entre a suplementação exógena e o ritmo circadiano próprio do
animal. É importante ressaltar também que a expressão de RNA de UCP-1
não implica maior termogênese e sim maior capacidade termogênica, que
pode ou não ser utilizada, de acordo com o estímulo. Nesse contexto, a
semelhança de resposta entre o grupo C e o PM no exame de PET pode ser
explicada pela dimensão do desafio (pode-se supor que um desafio ao frio
ainda mais intenso, ou mais duradouro, levasse a uma resposta maior do
grupo PM), embora não seja possível descartar que, no caso de um n maior,
poderia haver diferenças entre esses dois grupos na resposta ao PET,
mesmo com o desafio ao frio proposto.

RESULTADOS - 91

Deve-se lembrar que os animais foram sacrificados à temperatura
ambiente, ao redor de 21°C. Dessa forma, os dados de expressão de RNA
poderiam ter sido muito distintos caso o sacrifício tivesse sido feito a 4°C,
quando fizeram o PET-TC, ou mesmo se os animais estivessem em
termoneutralidade.

Gráfico 5 - Expressão de UCP-1 (RNA) em região interescapular (IE)

Teste ANOVA: p<0,0001
Controle vs Controle melatonina: p=0,0033*
Controle vs PINX: p= 0,00317*
Controle vs PINX melatonina: p <0,0001*
Controle melatonina vs PINX: p<0,0001*
Controle melatonina vs PINX Melatonina: p=0,207
PINX vs PINX melatonina: p<0,0001*
HK: House keeping genes
*Estatisticamente significativo

É importante ressaltar que expressão de RNA não necessariamente
significa uma termogênese maior, por si só, visto que o RNA pode ser
expresso, porém a não ocorrência de eventos pós-transcricionais pode não
levar à correta expressão proteica da enzima, ou mesmo, pode levar à
expressão sem ser ativada355.
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5.2 Estudo em Humanos
5.2.1 Níveis de melatonina ao início do experimento e análise de adesão
Os quatro pacientes da análise principal e o paciente cinco tiveram
seus níveis de melatonina salivar coletados durante internação. Dois
pacientes tiveram níveis de melatonina indetectáveis em todas as amostras,
três pacientes tiveram níveis muito baixos de melatonina, uma em duas
amostras e duas em apenas uma amostra. Chama a atenção que, nos dois
pacientes com apenas uma amostra detectável, isso ocorreu durante a fase
ativa do dia, demonstrando que estes pacientes também não apresentam
padrão de secreção circadiano. Abaixo está a descrição do nível de
melatonina de cada paciente.
Paciente 1: 8 de 10 amostras com níveis de melatonina indetectáveis.
Amostra com maior dosagem: 1 pmol/L às 22:00 horas.
Paciente 2: 10/10 amostras com níveis de melatonina indetectáveis.
Paciente 3: 10/10 amostras com níveis de melatonina indetectáveis.
Paciente 4: 9/10 amostras com níveis de melatonina indetectáveis.
uma amostra: 1,46 pmol/L, às 13:00 horas.
Paciente 5: 7/8 amostras com níveis de melatonina indetectáveis
(duas amostras não foram coletadas). uma amostra:
1,78 pmol/L, às 16:00 horas.
Com esses dados, pode-se concluir que no presente estudo os
pacientes se enquadram dentro do previsto no projeto como tendo
deficiência absoluta de melatonina, com níveis bem abaixo ao que é relatado
na literatura150,160.
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Após os 3 meses de tratamento, os pacientes trouxeram as caixas de
melatonina usadas. Os cinco pacientes apresentaram adesão de mais de
90%, o suficiente para considerar os dados fidedignos.
Não houve relatos de eventos adversos e todos os pacientes
relataram melhora da qualidade do sono e concentração diária (dados
referentes a outro projeto de pesquisa vinculado ao Projeto Temático).

5.2.2 Tecido adiposo marrom por PET-RM
Houve aumento do volume de TAM nos quatro pacientes (utilizando
como parâmetro um SUV acima de 2,0) (Tabela 1 e Gráfico 6), (p=0,0357).
Utilizando o SUV acima de 1,5 (maior sensibilidade às áreas de gordura com
ativação) também foi encontrada significância estatística (p=0,0399, Anexo A
e B). A trajetória individual dos pacientes encontra-se demonstrada no
Gráfico 7. É importante notar que, embora exista uma considerável
variabilidade de captação entre indivíduos, houve aumento em todos.
O mesmo padrão ocorreu com o dado de atividade total, calculado
multiplicando-se o volume pelo SUV médio de captação (p=0,0279) (Tabela
2 e Gráfico 8). Houve aumento nos quatro indivíduos, com a maior diferença
sendo visível no paciente 1, com um aumento de 3,12 vezes (Tabela 2 e
Gráfico 9). Ao se analisar áreas com SUV>1,5, também ocorreu significância
estatística, com p=0,0319 (Anexo A e C).

94 - RESULTADOS

Tabela 2 - Dados de TAM (volume total e atividade total medida pelo
volume x SUV médio e a razão de incremento após
suplementação com melatonina) por PET-RM dos 4
pacientes da análise principal, considerando um limiar de
SUV de 2,0

Paciente 1

Volume total de TAM (mL)
Basal
Pós-mel
31,7
107

Razão de incremento
3,37

Paciente 2

565

657

1,16

Paciente 3

173,8

265,6

1,5

Paciente 4

112,5

328,4

2,9

Média e DP

Paciente 1

220,7 ± 236,76
370,56 ± 231,26
Atividade total de TAM (mLxSUV médio)
Basal
Pós-mel
106
331

2,23 ± 1,06
Razão de incremento
3,12

Paciente 2

2748

3053

1,11

Paciente 3

520

701,9

1,34

Paciente 4

289,3

838,1

2,89

915,8 ± 1233,13

1231 ± 1233,42

2,11 ± 1,03

Média e DP

Pós-mel: Pós-melatonina, DP: Desvio-padrão

Gráfico 6 - Volume de TAM pré e pós-melatonina (SUV >2,0), em mL

Test t pareado p=0,0357*
*Estatisticamente significativo
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Gráfico 7 - Trajetória individual do volume de TAM dos pacientes antes
e após melatonina

Gráfico 8 - Atividade total de TAM pré e pós-melatonina (SUV
máximo>2,0) (volume x SUV Médio)

Test t pareado P=0,0279*.
*Estatisticamente significativo.
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Gráfico 9 - Trajetória individual da atividade de TAM dos pacientes
antes e após melatonina

A média de aumento de volume foi de 2,23 vezes, e de atividade total
de TAM de 2,15 vezes. A maior resposta (Figura 6) foi a do paciente 1, com
aumento de volume e atividade de 3,37 e 3,12, respectivamente, e a menor
resposta, a do paciente 2, com um aumento de volume e atividade de 1,16 e
1,11, respectivamente. É interessante notar que o paciente 2 foi, de longe, o
que mais apresentou captação na primeira e na segunda imagem, sugerindo
que o paciente possui boa capacidade de captação de TAM mesmo sem
produzir melatonina.
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Figura 6 - Imagens de PET-RM do paciente 1 antes e após a suplementação de
melatonina. Note as áreas de ativação correspondentes a TAM
principalmente em região supraclavicular e cervical

Como há dados de literatura que demonstram aumento de
visualização de PET pelo TAM no inverno, e é lógico imaginar que em dias
frios a captação seja maior, o gráfico de foi refeito acordo com o dia mais
quente e o dia mais frio na realização dos exames.
Como pode ser visto no Gráfico 10, a correlação entre o volume de
TAM comparando o dia mais quente com o dia mais frio foi não
estatisticamente significativa (p=0,26). Nota-se, porém, que o paciente 1 foi
o único que realizou o segundo exame em um dia mais frio que o primeiro e
foi o paciente que apresentou a maior resposta. Não se pode, portanto,
excluir que parte da resposta acentuada seja por conta da diferença de
temperatura nesse paciente. Por outro lado, o fato dos demais pacientes
terem apresentado aumento de volume mesmo com temperaturas ambientes
mais altas, pode nos fazer supor que, estando essa variável totalmente

98 - RESULTADOS

controlada (o que é muito difícil quando se trata de temperatura ambiente), a
resposta poderia ter sido ainda maior. O Quadro 3 possui a temperatura
ambiente média na manhã do exame.

Quadro 3 - Temperatura média do ambiente na manhã do exame
Temperatura média na
manhã do exame

Pré-melatonina

Pós-melatonina

Paciente 1

19,5ºC

12ºC

Paciente 2

17ºC

18ºC

Paciente 3

17,5ºC

26ºC

Paciente 4

16,5ºC

24,5ºC

Fonte: http://www.timeanddate.com

Gráfico 10- Volume de TAM analisando a temperatura no dia do exame
(SUV máximo>2,0), em mL

Test t pareado p=0,2679
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5.2.3 Análise de gordura hepática por RM
Embora não fosse o ponto principal da presente análise, como os
pacientes realizaram RM em conjunto com o PET, e há dados de literatura
que sugerem um papel da melatonina em reduzir a gordura hepática, foi feita
análise de gordura hepática medida por RM.
Como demonstrado no Gráfico 11, não houve qualquer padrão
evidente de redução de gordura hepática, com dois pacientes apresentando
aumento e dois pacientes apresentando redução. O paciente que sofreu
aumento mais significativo foi o paciente 3, que já apresentava alto grau de
gordura hepática e possui pan-hipopituitarismo. Sabe-se que o tempo de
intervenção (3 meses) é curto e pouco se pode dizer sobre o efeito da
melatonina no longo prazo. Porém, os dados deste estudo não apontam,
nem mesmo sugerem, qualquer efeito da melatonina sobre o conteúdo de
gordura hepática.

Gráfico 11 - Fração de gordura hepática (em %) medida por RM
(método FAT Frac)

p=0,485
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5.2.4 Exames laboratoriais
O Quadro 4 mostra os exames dos pacientes antes e após a
intervenção com melatonina e os Gráficos 12 e 13 mostram a trajetória
individual de colesterol total e triglicérides dos quatro pacientes.

32

29

37

31,5

Paciente 2

Paciente 3

Paciente 4

Média
0,46

37,5

38

26

45

42

96

111

91

113

69

0,27

81,5

72

108

92

54

170

177

223

162

120

0,0204

150

143

193

155

109

284

338

552

94

153

0,0104

218

249

479

90

54

57

68

110

19

31

Pré

0,0132

31

33

59

18

14

Pós

VLDL-c

Quadro 4 - Exames laboratoriais dos pacientes antes e após a
intervenção com melatonina

82,7

88

74

78

91

0,4085

76,5

98

77

77

54

Glic.
Pré
Pós
(mg/dL) (mg/dL)

HDL-c: Lipoproteína de alta densidade ligada ao colesterol; LDL-c: Colesterol ligado a lipoproteína de baixa densidade; Col T: Colesterol total; TG: Triglicérides;
VLDL-c: Colesterol ligado a lipoproteína de muito baixa densidade; Glic: glicemia de jejum.

P (teste t pareado
unicaudal)

28

Paciente 1

HDL-c
LDL-c
Col. T
TG
Pré
Pós
Pré
Pós
Pré
Pós
Pós
Pré
(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)

Quadro 4- Exames laboratoriais dos pacientes antes e após a intervenção com melatonina
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Gráfico 12 - Valores de colesterol total antes e após reposição de
melatonina

p = 0,02 (test t pareado unicaudal)*.
*Estatisticamente significativo.

Gráfico 13 - Valores de triglicérides em
suplementação com melatonina

jejum

antes

e

após

p= 0,005 (test t pareado unicaudal)*.
*Estatisticamente significativo.

Apesar do número diminuto de pacientes, pode-se observar
diferenças estatísticas tanto em colesterol total, em triglicérides. Também
houve diferenças em VLDL-colesterol, porém este é calculado a partir de
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triglicérides. Não era esperado a obtenção de um resultado tão expressivo, e
é possível que com casuísticas ligeiramente maiores, seja possível observar
diferenças em outros marcadores. Vale lembrar que, embora não houve
aumento estatisticamente significativo de HDL, ocorreu um aumento de HDL
ao redor de 7 mg/dL, que é clinicamente significativo e muito difícil de se
obter com qualquer tratamento atualmente disponível356-358. Observou-se
que o aumento de HDL se deu principalmente nos indivíduos 1 e 2, com
aumentos acima de 10 mg/dL. Embora qualquer razão para esses achados
seja puramente especulativa, estes foram os pacientes com IMC mais baixo.

5.2.5 Peso corporal
Embora, como discutido anteriormente, boa parte do interesse sobre o
TAM se dê pelo seu potencial antiobesidade, o intuito primário não era observar
diferenças claras no peso corporal, em virtude do pequeno tempo de
seguimento e do n absolutamente insuficiente para qualquer conclusão. De
toda forma, observar padrões ponderais é de extrema importância, para que os
resultados não fiquem somente no campo científico, sem uso prático.
Surpreendentemente, a resposta ponderal à suplementação de melatonina foi
bastante heterogênea, com o paciente 1 apresentando uma redução de 3 kg, o
equivalente a 5,5% do peso; em compensação o paciente 3 apresentou um
aumento expressivo de peso (4,2% ou 3,2 kg), assim como os pacientes 2 e 4
apresentaram uma variação menor, porém positiva (Quadro 5). Assim, foram
obtidos três pacientes que ganharam peso durante a reposição da melatonina e
apenas um que perdeu, um dado contraintuitivo. Embora a heterogeneidade
das respostas não nos permita tirar conclusões, não se esperava encontrar
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essas variações tão grandes para cima ou para baixo, o que merece uma
investigação maior. Porém, este também pode ser um fator confundidor dos
dados do presente estudo. O paciente que obteve a maior resposta ao PET foi
o que também mais perdeu peso. Pode-se especular que a maior resposta de
TAM contribuiu para o peso perdido, ou, contrariamente, que a perda de peso
permitiu uma melhor visualização do TAM. Porém, como nos outros pacientes
não houve correlação entre captação e peso, nenhuma conclusão pode ser
determinada.

Quadro 5 - Variação de peso corporal nos quatro pacientes da análise
principal
Peso corporal

Pré-melatonina

Pós-melatonina

Paciente 1

54,2 kg

51,2 kg

Paciente 2

55,7 kg

56,7 kg

Paciente 3

76 kg

79,2 kg

Paciente 4

98,5 kg

99 kg

Devido a isso, foi feita uma análise de correlação do IMC com o
volume de TAM no basal, e com a razão de incremento de TAM após
melatonina. Não houve correlação significativa, com r (correlação de
Pearson) de -0,18 para o volume e -0,28 para a atividade de TAM (Anexos D
e E). Assim, não se pode, ao menos nessa amostra limitada, associar os
dados de volume com o IMC nem no basal, nem na resposta à melatonina.
De toda forma, com três pacientes ganhando peso tornam-se ainda mais
significativos os efeitos positivos sobre os lípides, visto que, considerando a
variação ponderal positiva, seria esperado que esses três pacientes tivesse um
aumento, e não diminuição de triglicérides e, em menor grau, de LDLcolesterol.
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5.2.6 Resposta do paciente com disautonomia
Como referido, embora a opção tenha sido a de excluir o paciente
com disautonomia da análise principal, optou-se por realizar o exame de
PET-RM antes e após a suplementação com melatonina, posto que o
mesmo já receberia a medicação para outras análises.
Surpreendentemente, obteve-se um padrão de resposta bastante
distinto desse paciente em relação aos demais analisados (Quadros 6 e 7).

Quadro 6 - Volume total e atividade total de TAM do paciente excluído
da amostra principal antes e após reposição com
melatonina
Paciente 5
Volume total (mL) SUV>2,0
Atividade total (SUV médio x volume)

Pré-melatonina

Pós-melatonina

768 mL

568 mL

2443

17000

SUV: Valor padrão de captação dos exames de PET.

Ao contrário dos outros quatro pacientes, o paciente 5 apresentou
redução importante do volume e da atividade total do TAM após 3 meses
recebendo melatonina. Embora seja a análise de apenas um paciente, esse
dado corrobora a hipótese de que a possível regulação do TAM pela
melatonina passe por um efeito do SNS. Quanto aos dados de lípides, o
paciente apresentou, assim como os demais, redução de colesterol total, às
custas de LDL e VLDL, porém com redução discreta de triglicérides e
aumento discreto de HDL. O peso do paciente não foi medido nas datas,
pois devido ao problema locomotor, ele só pode ser pesado em camas
especiais, não disponíveis nas datas dos exames.

Quadro 7 - Análise dos lípides do paciente excluído da amostra
principal antes e após reposição com melatonina

35

33

114

85

167

148

217

209

43

30

77

83

HDL-c: Lipoproteína de alta densidade ligada ao colesterol; LDL-c: Colesterol ligado a lipoproteína de baixa densidade; Col T: Colesterol total; TG: Triglicérides;
VLDL-c: Colesterol ligado a lipoproteína de muito baixa densidade; Glic: glicemia de jejum.

Paciente 5

HDL-c
LDL-c
Col. T
TG
VLDL-c
Glic.
Pré
Pós
Pré
Pós
Pré
Pós
Pré
Pós
Pré
Pós
Pré
Pós
(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)

Quadro 7- Análise dos lípides do paciente excluído da amostra principal antes e após reposição com melatonina
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5.2.7 Termografia infravermelha e comparação com PET-RM
Os cinco pacientes realizaram TIV para analisar possível correlação
entre os dados. A ideia do uso da TIV foi de analisar se um método mais
barato, não invasivo e de fácil reprodutibilidade poderia, de alguma forma,
fornecer informações semelhantes, ou mesmo complementares ao PET-RM
possibilitando seu uso em futura pesquisa. Além do mais, a TIV, se
confiável, permitiria analisar dados antes e após a exposição ao frio,
semelhante ao que foi realizado nos animais de experimentação, e não
apenas os dados pós-frio, como foi feito no PET-RM. Quando da análise
entre a correlação entre o PET-RM e a termografia, foram usados os dados
dos cinco pacientes, visto que é uma análise de exame e não de tratamento;
porém ao tentar analisar a resposta termográfica isoladamente, o paciente 5
foi excluído para manter um padrão.
A primeira pergunta é se o desafio ao frio do protocolo foi significativo
em levar a um aumento de temperatura. Para isso, foram plotados todos os
dados observados antes e após o desafio ao frio, tanto em região
supraclavicular direita como esquerda, sem distinção se antes ou após
suplementação de melatonina, e juntando o paciente 5 na análise. A maior
surpresa foi que o protocolo de exposição ao frio utilizado não foi uma
estratégia eficiente para recrutamento de TAM, ao contrário do artigo que
sugeriu a técnica345. Isto porque, analisando as 10 imagens obtidas e
analisando tanto as regiões supraclaviculares direitas como esquerdas,
pode-se observar aumento de temperatura da região analisada subtraída da
temperatura central após o desafio frio em apenas 11 das 20 medidas (ao
contrário do que foi observado nos animais de experimentação, com o
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desafio proposto e analisado por PET-TC, onde 100% dos animais tiveram
aumento após o frio). Isto pode ter ocorrido devido a diferenças entre
sensação de frio com o experimento, resposta ao estresse e condições
diferentes de temperatura no dia do exame. Porém, mesmo com essa
heterogeneidade de resposta, ainda assim foi possível demonstrar que
houve aumento de temperatura estatisticamente significativa após o desafio
ao frio em comparação com o basal (Gráfico 14).

Gráfico 14 - Delta Temperatura (graus Celsius)
entre região
supraclavicular (direita ou esquerda) e região intercostal
média, por termografia infravermelha, antes e após desafio
ao frio

p= 0,003*.
*Estatisticamente significativo.

Em relação à atividade de TAM medida em W, também foi observada
uma discrepância grande entre os diferentes participantes, e não houve
diferença estatística entre o pré e o pós-desafio ao frio, corroborando a
hipótese de que o desafio ao frio proposto não foi a melhor opção para
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análise de ativação de TAM (Gráfico 15). No entanto, a análise de atividade
de TAM em W nos parece mais importante para comparação com o PET-RM
do que a temperatura, e nesse sentido, propomos, em futuros estudos que o
mesmo desafio ao frio do PET-RM seja aplicado à TIV. Deve-se lembrar,
porém, que a atividade em W não diferencia regiões supraclaviculares direita
e esquerda e portanto, o número de medidas é metade da observada com o
valor de diferença entre temperaturas.

Gráfico 15 - Atividade de TAM em Watts antes e após desafio ao frio em
todos os grupos

TAM: Tecido adiposo marrom
p = 0,6321

Sendo o estímulo frio aquém em relação ao necessário para ativar o
TAM, a capacidade de análise dos dados em comparação à PET-RM foi
substancialmente comprometida.
Não obstante, como houve diferenças estatísticas no Delta Temperatura
foi optado por fazer a análise comparando o tratamento com melatonina com o
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basal. Como esperado, devido à heterogeneidade de resposta em relação ao
Delta Temperatura, não foi observada nenhuma relação entre o uso de
melatonina e o aumento de temperatura SCL. Também não foi observada relação
entre os dados de temperatura e os dados obtidos no PET-RM (Gráfico 16).

Gráfico 16 - Diferença entre temperatura supraclavicular (Esquerda ou
Direita) e a região intercostal média antes e após a
suplementação de melatonina

SCL: Supraclavicular; D: Direita; E: Esquerda; IC: Intercostal.
p = 0,5763.

Foi realizada também a análise da atividade de TAM por W, um dado
que se assemelha mais à medida de atividade de TAM feita na PET-RM.
Nessa análise, optou-se por comparar os grupos separadamente: préestímulo frio e pós-estímulo frio, visto que, ao considerar que o estímulo frio
não foi eficiente em aumentar a atividade, não faria sentido avaliar um delta.
Os quatro pacientes, apresentaram, após três meses de suplementação de
melatonina, aumento de atividade de TAM medida por W na TIV em ambas
as situações. Todavia, apenas após a imersão da mão em água gelada
houve diferença estatística, como mostram os Gráficos 17 e 18.
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Gráfico 17 - Atividade de TAM (W) por TIV após mergulho das mãos em
água gelada antes e após suplementação com melatonina

p= 0,031*.
*Estatisticamente significativo

Gráfico 18 - Atividade de TAM (W) por TIV em temperatura ambiente pré
e após suplementação com melatonina

p= 0,17.
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A seguir, o Gráfico 19 demonstra a correlação entre a razão de
aumento de atividade de TAM, medido pela PET-RM (volumexSUV médio)
sobre a razão de aumento de atividade de TAM medido pela TIV (em W). Os
quatro indivíduos da análise principal tiveram aumento de atividade por W,
da mesma forma que tiveram aumento de atividade no PET-RM. Analisando
em conjunto o paciente 5, pode-se observar que este teve redução da
atividade em ambos os experimentos, ou seja, houve concordância entre o
PET-RM e a TIV na direção da resposta à intervenção nos 5 pacientes.
Considerando a correlação, obteve-se um r de Pearson de 0,566, ou uma
correlação moderada, porém sem significância estatística devido ao número
limitado de pacientes. Um dos paciente (no caso, o 4) comportou-se como
um caso atípico ou aberrante (outlier). De toda forma, a correlação
moderada entre a as atividades de TAM medida pela TIV e pela PET-RM
permitem que em futuros estudos, a TIV possa ser explorada novamente
como um método fidedigno para avaliação de TAM, porém, como já
discutido, com um estímulo frio distinto. Isso será ainda abordado na
discussão.
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Gráfico 19 - Correlação (teste de Pearson) entre a razão de aumento de
atividade de TAM pós/pré melatonina, comparando o PETRM com a TIV

TAM: Tecido adiposo marrom; TIV: Termografia infravermelha; PET:
Tomografia computadorizada por emissão de prótons.
r= 0,566; p= 0,31.

No gráfico 20, foi avaliada a correlação entre a razão de aumento da
atividade de TAM medida por W e o IMC dos pacientes. O que se viu foi
uma correlação altamente significativa.. Estes dados poderiam apontar em
duas direções: que a TIV é mais sensível para detectar diferenças em
indivíduos mais magros, o que parece mais provável, ou que a melatonina
seria mais efetiva em indivíduos mais magros (ou seja, teria um efeito de
dose-resposta dependente do peso corporal). Esta proposição, entretanto,
não se sustenta pelos dados do PET-RM.
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Gráfico 20 - Correlação (teste de Pearson) entre a razão de aumento de
atividade de TAM pós/pré melatonina medida por W e o
IMC dos pacientes

TAM: Tecido adiposo marrom, IMC: Índice de massa coporal (kg/m2)
r= -0,9645; p= 0,03*.
*Estatisticamente significativo

Por fim, a título de ilustração, a Figura 7 mostra as imagens do
paciente 1 (o mesmo paciente que também foi apresentado no exame de
PET-RM), que, assim como no PET-RM foi o que apresentou maior variação
de atividade de TAM por W.

Figura 7 - Análise visual do paciente 1 à termografia após mergulho de mãos em água
gelada antes (E) e após (D) suplementação com melatonina 3 mg. Note que
após a suplementação com melatonina, há um claro aumento de área com
temperatura mais alta após mergulho de mãos em água gelada. A partir das
análises visuais, é calculada a atividade de TAM em W pela fórmula de
Stefan-Boltzmann

6 DISCUSSÃO
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Na presente tese, o objetivo foi demonstrar, em animais de
experimentação e em humanos, o papel da suplementação de melatonina, em
grupos deficientes desse hormônio devido à ausência de glândula pineal, na
regulação do TAM. Como bem discutido durante a introdução, embora a
população estudada seja bastante específica, ela foi escolhida por duas razões.
A primeira é se tratar de uma excelente prova de conceito dos efeitos da
ausência da melatonina e da sua reposição uma vez que é bem estabelecido
que a luz noturna suprime a secreção de melatonina16,17,136,321, e a poluição
luminosa noturna é um aspecto inequívoco da vida moderna323, o achado que a
reposição de melatonina em indivíduos deficientes pode ter impacto metabólico
é extremamente importante. Ele pode explicar, em parte, a relação
epidemiológica entre poluição luminosa e obesidade15,322, assim como a maior
prevalência de doença metabólica em trabalhadores noturnos307,359. Isso pode
ter impacto em medidas de prevenção, e na busca por tecnologias de
iluminação que tenham menor impacto sobre a secreção de melatonina18,138. É
claro que o presente estudo não responde a essas dúvidas, mas sem dúvida
abre questionamentos que poderão ser respondidos em estudos maiores,
estudando indivíduos que sejam mais representativos da população geral. Além
disso, estudar indivíduos pinealectomizados foi uma tentativa de reproduzir em
seres humanos dezenas de estudos realizados com animais com remoção
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cirúrgica da glândula pineal, que sempre foram estudados como prova de
conceito19,24,26,178. Nesse sentido, os achados encontrados foram bastante
interessantes.
A segunda razão é que o subgrupo de pacientes com tumores de
pineal e deficiência de melatonina, embora raro, é pouquíssimo estudado.
Trata-se de uma população que tem deficiência de um hormônio, porém não
tem indicação clara, na literatura, de sua reposição. Na área da
Endocrinologia, esta é uma situação que causa bastante estranheza que se
deve, em parte, ao desconhecimento de médicos em geral do papel
hormonal da melatonina, a “expressão química da escuridão”21. Portanto,
embora a razão principal que levou à ideia do projeto fosse entender a
relação entre a luz noturna e a obesidade, não há dúvida que, diante de
resultados positivos, principalmente nos dados em humanos, abrem-se
importantes caminhos para o estudo dessa população, preferencialmente um
estudo randomizado e com um n maior, que podem levar a uma nova
indicação clara do uso de melatonina.
Em animais, como detalhado na introdução, há muitos dados na
literatura, principalmente em espécies hibernantes e claramente sazonais,
da importância da melatonina na regulação de TAM30. No entanto, quase
todos os estudos mais antigos valeram-se de análises histológicas do TAM e
da expressão de UCP-1, e não de estudos que demonstram que esse tecido,
quando estimulado pelo frio, torna-se, de fato, mais ativo (Quadro 2), com
exceção do estudo recém-publicado e vinculado a esse mesmo temático que
avaliou uma menor temperatura da cauda, medida por TIV, em animais
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pinealectomizados expostos ao frio181. Da mesma forma, a maioria dos
estudos avaliou a suplementação de melatonina, ou a alteração do
fotoperíodo em animais com a glândula pineal intacta. O intuito desta
pesquisa, diferentemente desses estudos, foi demonstrar se a ausência de
melatonina poderia impactar na expressão de UCP-1 por RNAm, e na
ativação do TAM visto por PET-FDG e se a suplementação da mesma seria
suficiente para restaurar um padrão normal.
Os resultados foram bastante interessantes. Apesar da ausência de
diferença estatística, houve uma tendência de que, em temperatura
ambiente, animais pinealectomizados tivessem, surpreendentemente, maior
ativação de TAM avaliado pelo SUV máximo, do que animais controles e
pinealectomizados repostos com melatonina.
Após o estímulo frio, ocorreu o oposto, com o grupo PM apresentando
tendência a um aumento da ativação de TAM. Como em ambas as situações, o
valor de p foi insuficiente para alcançar significância estatística, algumas
hipóteses serão brevemente discutidas. No entanto, é bem possível que uma
amostra ligeiramente maior poderia resultar num efeito positivo, principalmente
após o desafio ao frio, que sensibiliza o método.
Entretanto, de forma positiva, foi observada diferença estatística na
comparação do aumento de ativação de TAM por SUV máximo entre a
temperatura ambiente e o frio, com os grupos C e PM apresentando quase o
dobro do aumento comparado ao grupo de animais P, como esperado na
formulação da hipótese.
Como explicar essa diferença? Possivelmente, a explicação mais
plausível é que a melatonina não promove um efeito único agudo de aumento
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de TAM, como poderia se supor, mas um efeito regulatório, em que a
secreção circadiana do hormônio permite um correto funcionamento do
tecido19,166,174. Assim, a ausência de melatonina em situações em que não há
um estímulo agudo inesperado para a ativação de TAM, como em
temperatura ambiente (que não necessariamente é um ambiente termoneutro
para o animal), pode não ser importante para o correto funcionamento do
TAM, e ainda mais, a melatonina pode ter, como já hipotetizado por Tan et
al.30, um efeito direto inibitório sobre o TAM. Contudo, com estímulo frio mais
intenso, como o que ocorreu com os animais ao serem colocados a 4°C por 2
horas, houve uma enorme descarga noradrenérgica simpática2, e a
melatonina, como reguladora do TAM nessa situação, permitiu, nos animais
pinealectomizados repostos, uma resposta adequada, semelhante ao grupo
controle, provavelmente supersensibilizando o tecido à ativação simpática.
Apesar disso, nos animais que não possuíam melatonina, o TAM não foi
capaz de ativar-se corretamente nessa situação limite. Vale lembrar que um
possível efeito regulatório, e não somente estimulatório do TAM já poderia ser
imaginado ao analisar o ritmo circadiano de TAM em animais, onde a maior
ativação ocorre às 13:00, no período em que os níveis de melatonina devem
estar mais baixos303.
A análise de expressão de RNAm de UCP-1 também foi interessante,
pois ratificou, como já era previsto que a pinealectomia sem reposição reduz
de forma substancial a expressão de UCP-1 nesses animais comparados a
todos os outros grupos. A suplementação de melatonina, tanto em animais
controles como em animais pinealectomizados aumenta a expressão de
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UCP-1, confirmando um papel do hormônio na regulação deste tecido.
Embora não fosse o objetivo dessa tese, o achado de aumento de
expressão no grupo CM comparado ao grupo C também sugere que a
melatonina tenha um papel de aumento de TAM suprafisiológica, ou seja,
esse aumento não é visto apenas em animais que tenham deficiência do
hormônio e o repõem. Também de maneira interessante, o grupo PM
apresentou um aumento substancial da expressão de UCP-1 comparado
com o grupo C, embora o objetivo do experimento fosse fornecer doses
fisiológicas de melatonina. A hipótese mais razoável para essa diferença é
que, embora o objetivo fosse fornecer doses fisiológicas, a suplementação
de melatonina na água de beber foi suprafisiológica. Outra possibilidade
provável é que o padrão de secreção de melatonina endógeno é muito
diferente do padrão de reposição de melatonina, que dependerá do consumo
de água pelo animal, e que será feito em picos ao longo do período ativo. De
toda forma, apesar dessa diferença substancial, não houve, pelo menos
nessa pequena amostra, diferenças de ativação de TAM entre o grupo C e o
grupo PM analisados pelo PET-FDG (embora seja possível que com uma
amostra maior, diferenças fossem vistas, pois houve uma pequena diferença
numérica). Nesse sentido, como já discutido em diversas publicações, uma
maior expressão de UCP-1 por RNAm não significa maior termogênese, pois
a análise post-mortem pode não conter todos os tecidos termogênicos do
animal, apenas aqueles mais concentrados em uma região, e, mais ainda,
pode não haver eventos pós-transcricionais que levem esse RNA à
produção da proteína propriamente dita2,355,360,361. Assim, embora a princípio
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uma maior expressão de UCP-1 possa significar maior capacidade de
termogênese, muito provavelmente a intensidade e duração do estímulo
noradrenérgico é que determina se essa capacidade é totalmente utilizada
ou não2,355. Dessa maneira, uma possibilidade aventada é que, se o estímulo
frio fosse ainda mais intenso e/ou duradouro, poderiam ser observadas
diferenças mais claras entre os grupos PM e C no PET-TC. O próprio
resultado inesperado de um aumento numérico, porém não estatístico, no
SUV máximo do grupo P à temperatura ambiente corrobora essa teoria de
que uma maior expressão de UCP-1 não significa a princípio maior
termogênese, a não ser que haja um estímulo específico.
Considerando toda a complexidade da regulação do TAM, e da própria
complexidade dos padrões circadianos, é possível que resultados distintos
fossem observados com desenhos diferentes de experimentos, pois diferentes
estímulos frios (crônico ou agudo; intenso, moderado ou baixo; contínuo ou
intermitente) podem suscitar respostas diferentes do TAM, de acordo com a
necessidade de sobrevivência do animal; da mesma forma, ausência total de
melatonina, ruptura circadiana (com melatonina presente em horários não
usuais), doses suprafisiológicas, além de outras dezenas de possibilidades
também podem levar a resultados muito distintos, visto que o efeito principal da
melatonina é na regulação circadiana, e não como hormônio clássico19. Porém,
com o estudo atual, parece claro que os dados coletados há décadas em
animais hibernantes e resumidos na Quadro 2, se aplicam ao rato Wistar, e que
a melatonina não só foi capaz de levar a maior massa de TAM, como os
estudos antigos demonstravam, mas também a uma maior ativação metabólica,
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medida pela captação de FDG, um método que não era disponível quando a
maior parte desses experimentos foi realizada30.
Uma análise importante para complementar os dados obtidos, seria o
volume total do TAM ativado, tanto em temperatura ambiente como no frio.
No presente estudo, diferentemente do que foi mostrado em humanos, foi
feita a análise baseada em SUV máximo, pois esta era, no momento em que
a parte experimental foi realizada, a medida considerada mais importante e
possível com os métodos e o conhecimentos então disponíveis353,362. Mais
recentemente, porém, novos programas adquiridos pelo Instituto de
Medicina Nuclear permitem fazer essa análise, porém devido ao extremo
trabalho e tempo necessário para a realização desses cálculos, isso não foi
exequível até o final do projeto. É importante lembrar que o interesse
científico no TAM cresceu a partir de 2009, com a publicação dos três
estudos no periódico New England Journal of Medicine4,5,58. Portanto,
métodos de detecção por PET-FDG começaram a ser lentamente refinados
a partir daí e o conhecimento do assunto no início deste projeto era bastante
inferior ao conhecimento ao final.
Seria também interessante analisar outros depósitos de TAM que não
apenas o tecido interescapular. Há dados que sugerem que o tecido
interescapular é o mais sujeito à ativação do SNS288,363-366 e portanto
provavelmente mais sensível à ação da melatonina, mas sem dúvida uma
análise de outros tecidos teria sido interessante. É importante considerar,
que, embora o tecido interescapular seja o mais importante em animais de
experimentação, como ratos e algumas espécies hibernantes, é um tecido
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que não é presente em humanos; inclusive, a demora no reconhecimento da
presença de TAM em humanos adultos vem, em parte, dessa diferente
anatomia entre espécies60,363. Não obstante, os dados encontrados nesse
tecido não podem ser extrapolados para humanos, cuja inervação do TAM
pode ser bastante distinta. Diferenciar assim a importância de diferentes
depósitos de TAM para funções vitais e diferentes regulações e inervações
pode ser um vastíssimo campo para estudo no futuro. Por exemplo, a
existência de um tecido adiposo bege foi reconhecida há poucos anos e já é
bem aceita103,104,367; sendo possível, portanto, que também se possa
descobrir que diferentes depósitos de TAM tenham diferentes ativações e
funções.
Assim, pode-se concluir, no experimento animal, que a pinealectomia,
conforme a hipótese formulada, reduz a capacidade do TAM de aumentar
sua ativação após estímulo frio intenso e agudo, embora não aparente
reduzir o TAM em situações habituais de temperatura ambiente. Por outro
lado, a reposição de melatonina a esses animais pinealectomizados
normaliza a resposta termogênica do TAM ao frio. Quanto aos dados de
expressão de RNA, a pinealectomia reduz a expressão de UCP-1 e a
reposição de melatonina tanto em um grupo controle como em animais
pinealectomizados aumenta a expressão de UCP-1. Juntando ambas as
informações, é razoável concluir que a pinealectomia reduz o recrutamento
de TAM, e torna o animal menos adaptado a mudanças bruscas de
temperatura. Esse efeito é muito provavelmente devido à ausência de
melatonina (e não de outros possíveis metabólitos produzidos pela glândula
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pineal), visto que sua suplementação corrige esta deficiência. Mais além, a
suplementação de melatonina a animais controles, isto é, não deficientes,
também aumenta sua expressão de UCP-1 (embora não se tenha analisado
a capacidade termogênica no PET-TC), sugerindo um possível papel
farmacológico da melatonina na ativação desse tecido.
Os dados em humanos são mais limitados, devido à pequena
casuística de pacientes que foram possíveis recrutar. A ideia inicial era
recrutar no mínimo o dobro do número de pacientes efetivamente estudados,
baseado em dados de prontuário de pacientes potencialmente candidatos,
mas, infelizmente, perdas de pacientes por óbito, dados de contato
desatualizados, não aceitação do termo de consentimento e abandonos
restringiram a amostra. Além do mais, houve um paciente que teve que ser
antecipadamente excluído da análise principal, por sinais e sintomas de
compressão simpática. Como a ação da melatonina se dá por sua ação em
SNS30,34,284,288, como demonstra a Figura 4, esse paciente não poderia fazer
parte da análise. Além do tumor com compressão de SNS, o paciente
também apresenta hipopituitarismo e tetraparesia espástica, outros fatores
confundidores. Ademais, havia um outro paciente com hipopituitarismo e uso
de múltiplas medicações, o que certamente gera múltiplos confundidores,
mas que foi mantido na análise. De maneira mais óbvia, o uso de corticoide
em pacientes com insuficiência adrenal secundária não é fisiológico e não
obedece ao padrão circadiano clássico de secreção de cortisol368-370. Não
apenas isso, estudos sugerem que o próprio cortisol e os glicocorticoides
têm ação direta em TAM298-301,371, e portanto, a incapacidade do cortisol se
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regular durante o desafio frio pode ter impacto na resposta do TAM. Não se
pode excluir também que o hipotireoidismo, seja primário ou secundário,
também possa interferir na presente análise, visto que visto que parte da
ação da melatonina sobre o TAM pode se dever à ação em deiodinases,
como

explicitado

anteriormente

e

mostrado

na

Figura

4.

Porém,

considerando que o efeito da melatonina sobre a 5´D2 estudada em animais
é um efeito específico do tecido, isto é, ocorre apenas em TAM30,292, e os
pacientes

com

hipotireoidismo

estavam

repostos

com

levotiroxina,

pressupõe-se que um eventual papel da melatonina na maior conversão de
T4 para T3 no TAM continuaria ocorrendo nesses pacientes, visto que em
um tratamento correto do hipotireoidismo haveria suficiente T4 periférico
circulante. Apesar disso, como resultados significativos em alguns
parâmetros foram obtidos mesmo com o número restrito de pacientes, e com
todos esses fatores confundidores, isso certamente, como comentado mais
à frente, incentiva a realização de estudos maiores em população
semelhante, e de preferência com menos comorbidades sujeitas a vieses.
A análise de ativação de TAM foi diferente do estudo em animais, pois
foi utilizado PET-RM ao invés do PET-TC. Isto ocorreu por uma discussão
entre os pesquisadores e a equipe de médicos nucleares do Instituto de
Medicina Nuclear HCFMUSP. A máquina de PET-RM estava disponível, com
uso programado para diversos protocolos e também permite, no futuro,
análises de TAM independente do PET. Também esse aparelho foi
aproveitado para análise de gordura hepática, embora este não fosse o
objetivo primário da tese. De toda forma, a diferença entre a RM e a TC tem
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impacto menor sobre a avaliação dos dados de PET, pois ambos os
aparelhos servem para delimitar a área de gordura e evitar, assim, que
atividades metabólicas vistas em outras áreas sejam confundidas com TAM.
A diferença principal dos estudos em animais e em humanos, porém,
foi o parâmetro utilizado para avaliar TAM. Em humanos, foram utilizados
dados de volume e atividade total de TAM (essa última medida pelo volume
x SUV médio do tecido acima de um limiar), de acordo com um protocolo
publicado recentemente, porém posterior ao término do estudo em
animais326. Os cálculos utilizaram um limiar de SUV>2,0, mas como outros
estudos empregaram limiar acima de 1,5 essa análise também foi feita
(Anexos A, B e C) e não apresenta grande diferença. Ao contrário dos
animais, não foi avaliado o SUV máximo, visto que, diferentemente dos
humanos, os animais possuem uma área óbvia para avaliação do TAM, a
região interescapular2,60 e, e, em humanos, a maior distribuição de TAM e
provavelmente tecido bege sugere que analisar volume e atividade será
mais preciso do que avaliar apenas o SUV máximo, um parâmetro mais
importante em oncologia326, 372,373. Como o método para avaliação de SUV
máximo é visual, diferente do método utilizado com o programa AMIDE, esse
dado não foi nem mesmo analisado. Como explicado acima, foi almejado
analisar os mesmos dados de volume e atividade em animais, o que não foi
possível até o final da tese.
Quanto aos resultados, apesar do número reduzido de pacientes que
se submeteram ao exame, uma diferença estatística nos dois parâmetros
principais analisados, com aumento de volume e atividade total de TAM nos
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quatro indivíduos, foi atingida. Uma análise estatística com apenas quatro
indivíduos sempre é sujeita a vieses, porém um resultado positivo dá ainda
mais força à tese. O aumento médio de volume foi de 2,23 vezes e o de
atividade foi de 2,15. Houve uma variabilidade de resposta, com os
pacientes 1,2,3 e 4 apresentando aumentos de volume de 3,37; 1,16; 1,5 e
2,9, respectivamente; e de atividade total de TAM de 3,12; 1,11; 1,34 e 2,89,
respectivamente. Uma imagem do paciente 1, que apresentou a resposta
mais substancial foi apresentada (embora a análise tenha sido de forma
computadorizada e não visual, a imagem visual é bastante significativa
nesse paciente em particular), embora foi o paciente que saiu do basal mais
baixo; é interessante notar também que o paciente 2, que apresentou
resposta mais discreta à suplementação de melatonina, foi também o que
apresentou maior ativação de TAM no basal.
Os dados do estudo sugerem, assim como o demonstrado em ratos
Wistar (embora com métodos de detecção diferentes), que a melatonina
aparenta ter papel crucial no recrutamento de TAM, permitindo, em um estímulo
frio, que esse TAM recrutado possa exercer sua função termogênica. É
importante ressaltar, no entanto, que o grau de desafio ao frio em humanos foi
muito mais leve que em animais, e fisiologicamente, a resposta pode ser
bastante diferente. É possível que, nas condições realizadas em humanos, haja
tempo maior para que o tecido adiposo possa ser ativado após recrutamento, e
até mesmo que áreas de tecido bege sejam recrutadas. Em um estímulo muito
agudo de frio, é possível que áreas mais concentradas, com maior densidade
de UCP-1 sejam recrutadas, sem que haja tempo de uma resposta mais ampla.
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Porém, sem que sejam feitos estudos com diferentes protocolos de frio, podese apenas especular. Deve-se lembrar também que, ao contrário dos animais,
não foi realizado o exame em temperatura ambiente. A escolha se deveu à
menor sensibilidade para detecção de TAM nessa situação, e ao custo
financeiro e logístico que acarretaria duplicar o número de exames para os
mesmos pacientes. Deve-se ainda ressaltar que os animais, à temperatura
ambiente, não estão termoneutros, porque a temperatura interna dos mesmos
é ao redor de 36°C2,360. Os humanos, contudo, devido ao uso de roupas, estão
mais próximos da termoneutralidade à temperatura ambiente. Nesse caso, a
ativação do TAM seria muito pequena, sem possibilidade de demonstrar
diferença entre os grupos, e apenas uma casuística maior poderia,
eventualmente, apresentar diferenças.
De toda forma, a trajetória positiva nos quatro pacientes da análise
primária corrobora fortemente um papel da reposição de melatonina na
maior atividade e volume de TAM avaliado por PET-RM. Diferentemente dos
animais, não se pode concluir que a pinealectomia, por si, reduz a captação,
pois não foram feitas análises com grupos controles (e a casuística para isso
teria que ser bastante grande, sem poder garantir que outros fatores
confundidores, como pan-hipopituitarismo, história de QT ou RT e cirurgia
cerebral poderiam ser os responsáveis por uma eventual menor presença de
TAM ativo nessa população, no basal).
Entretanto, não há dúvida que o objetivo de se investigar um papel da
melatonina no TAM em humanos é, de certa forma, relacioná-la com aspectos
metabólicos, entre eles o peso corporal. Não se podia imaginar que a
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melatonina tivesse um papel maior no peso corporal desses indivíduos após
apenas 3 meses de tratamento, uma vez que o eventual aumento de gasto
energético observado com o aumento de TAM poderia não ser significativo para
acarretar grande variação ponderal no curto prazo, como já visto com outras
substâncias ditas “termogênicas”3,55,374,375, assim como outros estudos com
melatonina, que demonstraram perda de peso bastante discreta235,238,241,376. O
maior objetivo seria entender se um efeito de longo prazo de menor gasto
energético devido à menor massa e ativação de TAM em indivíduos de risco,
como trabalhadores noturnos207, indivíduos sob intensa iluminação noturna15,16,
idosos150, e pacientes em uso de betabloqueador265, entre outros, poderia ser
considerado uma possível causa não óbvia de ganho de peso nessas
populações. De toda forma, o dado de que, a despeito do aumento de TAM,
houve ganho de peso em três pacientes chama a atenção e não era esperado,
embora sem variações estatísticas. Um paciente, por sinal, com a menor
resposta inicial e a maior resposta à terapia com melatonina apresentou perda
de peso, a despeito de já ser bastante magro. A maior perda de peso no
paciente 1, no entanto, é também um fator confundidor, pois pode ter
contribuído para uma melhor visualização do TAM nesse individuo; assim como
o aumento de três vezes na ativação do TAM pode ter contribuído para a perda
de peso. Infelizmente, essas são variáveis difíceis de serem controladas e a
resposta é apenas especulativa no momento. Uma consideração plausível é
que um possível aumento do gasto energético pode ter sido acompanhado de
um aumento do apetite, não necessariamente acoplado. Dados em animais não
sugerem esse efeito73, porém sabe-se que o ato de comer em humanos é muito
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mais complexo do que um simples aumento de apetite, e envolve respostas
homeostáticas, hedônicas e culturais377-380. Não foram encontradas mudanças
de conduta em estilo de vida ou médicas nestes três pacientes que pudessem
confundir a análise ponderal, ou outras análises, a não ser a própria resposta à
melatonina (isto é, melhora do padrão do sono e disposição relatado pelos
pacientes, e que não estão compilados nessa tese por serem assunto principal
de um outro projeto). Todavia, deve-se considerar que eventuais variações em
peso poderiam ter relação com outros aspectos do tratamento da melatonina,
sem relação direta do TAM, como por exemplo, a melhora do padrão de sono,
já que a privação de sono é um fator sabidamente associado à
obesidade10,11,126,381. De toda forma, mais do que um resultado positivo, a
melhora do sono e da disposição também deveriam ter um efeito de reduzir, e
não de aumentar o peso corporal.
O paciente 5, excluído da análise final, apresentou uma redução do
volume e da atividade do TAM. Embora um único paciente não permita que
se tire conclusões definitivas e mesmo qualquer hipótese levantada deve ser
muito cuidadosa, não há dúvida que é um dado, apesar de todas suas
limitações, fascinante. Se, como discutido na introdução, o efeito principal da
melatonina se dá pela sua ação sobre o SNS30,34,61,135,288, a lesão tumoral do
paciente, que comprime sua via simpática levaria de fato a uma menor ação
noradrenérgica; mas pode-se questionar se, nessas condições, o efeito
regulador da melatonina poderia ser negativo. Tan et al.30 analisaram que o
efeito direto da melatonina em receptores de membrana poderia sim ter
efeito contrário, por ser associados à proteína G inibitória, que reduziria o
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cAMP e a PKA30,95. Os autores também aventaram um efeito facilitador
direto da melatonina, que aumentaria o efeito do estímulo simpático; porém,
na ausência desse estímulo, esse efeito não ocorreria290,382. É interessante
notar que o paciente apresentava, no basal, um volume e atividade de TAM
acima da média, o maior dentre todos os participantes. Esse também é um
dado relevante, e a princípio contraditório, pois na ausência de estímulo
simpático, o paciente não deveria ter capacidade de recrutar TAM e gerar
termogênese363, como vários modelos já demonstraram288,383-385. Nesse
sentido, é provável que esse paciente tenha algum grau de ativação
simpática, do contrário sua atividade de TAM deveria ser próxima a zero.
Contudo, pode-se levantar a hipótese que a tetraparesia do paciente impede
que a termogênese, em situações de frio, ocorra devido a tremores e por
uma questão de sobrevivência, ele possa ser capaz de ativar seu TAM por
vias não clássicas. São apenas ideias derivadas de um único paciente, mas
sem dúvida seriam interessantes estudos que avaliassem o TAM em
situações semelhantes à dos pacientes do presente estudo, com casuística
maior.
A TIV foi realizada por alguns motivos. O primeiro porque, como é um
método menos invasivo, que não envolve radiação nem risco algum ao
paciente e menos oneroso que o PET-FDG, ela se candidata, caso se
mostre fidedigna a ser uma substituta do PET-FDG no futuro341,344,345. Em
projetos futuros, se a TIV se mostrasse fidedigna, por ser um método mais
simples, seria possível aumentar a casuística, envolvendo não apenas
pacientes pinealectomizados, mas quem sabe, indivíduos com níveis de
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melatonina circulantes baixos por razões diversas. A outra razão foi que
seria possível, pelo menos teoricamente, estudar tanto a temperatura
corporal à temperatura ambiente, antes do estímulo frio, como depois, de
forma mais semelhante ao que foi feito com os ratos Wistar. Pelo que se tem
observado, o estímulo frio agudo (5 minutos imergindo a mão em água
gelada) não foi suficientemente sensível comparado com o exame basal em
temperatura ambiente, ao contrário do que o estudo de Symonds et al.345
sugere. Nesse sentido, muitas análises que poderiam ter sido feitas
acabaram sendo comprometidas, infelizmente. Foi possível demonstrar
aumento do Delta Temperatura entre o pré e o pós-desafio ao frio, com
muita heterogeneidade entre pacientes, o que dificultou a análise e, quando
a resposta à melatonina foi avaliada não houve relação entre a
suplementação e um aumento de temperatura supraclavicular que
corresponderia ao TAM. Assim, em estudo futuro é tentador tentar reproduzir
o mesmo padrão de exposição ao frio que o PET pois, para comparar
diferentes métodos deve-se ter condições basais semelhantes. Como já
discutido anteriormente, estímulos frios distintos, em situações distintas
podem ativar o TAM também de forma diferente e por isso é inadequado
usar protocolos diferentes para comparar exames. Além disso, é provável
que o próprio basal (pré-estímulo ao frio) fosse muito distinto em diferentes
análises, pois a temperatura ambiente poderia interferir, assim como é
razoável supor que, enquanto o aparelho de termografia era ligado e
preparado, os pacientes, que já se encontravam com roupas leves em uma
sala acondicionada, já tivessem algum grau de ativação de TAM.
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Não obstante, ainda assim foram obtidos resultados interessantes
com a TIV. Uma comparação direta entre o estímulo frio e a temperatura
ambiente foi evitada pelas razões citadas acima (é possível que a situação
basal já envolvesse algum grau de ativação de TAM), mas sim a
comparação entre o antes e após a suplementação de melatonina na
temperatura ambiente e, separadamente, após estímulo frio. Utilizando
somente os dados de TIV, sem compará-la ao PET-RM, da mesma maneira,
resultados

estatisticamente

significativos

foram

obtidos

com

a

suplementação de melatonina, nos quatro pacientes da análise principal ao
se analisar a atividade por Watts após estímulo frio, o que corrobora mais os
dados obtidos. Mais ainda, no paciente 5, que reduziu volume e atividade no
PET-RM também foi notada redução em W na TIV, ou seja, houve
concordância na direção da resposta entre os métodos nos cinco pacientes.
O grau de aumento, no entanto, mostrou-se diferente entre os pacientes,
mas o teste de correlação, no entanto, mostrou uma correlação moderada
sem significância estatística, talvez devido ao n pequeno. Um paciente, o 4,
apresentou um valor aberrante ou extremo nessa correlação, e a razão mais
óbvia para isso pode ter sido seu IMC aumentado, que possivelmente pode
dificultar uma visualização de TAM pela TIV. Outrossim, como já
mencionado, a diferença de estímulo frio entre os procedimentos (e, como
mencionado acima a falência do protocolo de desafio de frio da TIV em
consistentemente aumentar o TAM) pode significar também padrões de
ativação de TAM diferentes, e assim, com os dados coletados não é possível
descartar que a TIV tenha sido efetiva em avaliar a atividade do TAM. Se
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fosse possível confrontar as medidas, a medida de atividade por Watts se
assemelharia mais à medida de atividade de BAT medida pela PET-RM,
enquanto que a medida de Delta temperatura, que não apresentou utilidade
no estudo, se assemelharia mais com uma medida de SUV máximo (não
realizada).
Todavia, foi interessante notar a correlação entre a razão de aumento
de TIV e o IMC dos indivíduos, uma correlação altamente significativa,
sugerindo que a TIV seja mais sensível em indivíduos mais magros. Do
ponto de vista teórico, isso faz bastante sentido, visto que é um método que
detecta basicamente temperatura superficial339,341,344. A hipótese de que a
melatonina tenha sido mais efetiva em indivíduos mais magros (sugerindo
um efeito dose-resposta uma vez que indivíduos mais magros recebem uma
dose proporcionalmente maior por quilo de peso) também poderia ser
formulada, porém não se confirma nos dados de PET-RM.
Em relação ao perfil lipídico, a resposta obtida foi surpreendente, pois
uma significância estatística foi alcançada com um número muito reduzido
de pacientes, tanto em relação ao colesterol total como com triglicérides e
VLDL-c. Da mesma forma, em outros parâmetros lipídicos, houve variações
clinicamente significativas.
Uma metanálise sugere um efeito principal da melatonina sobre o
colesterol total e os triglicérides, sem efeito sobre o HDL, semelhante ao que
foi evidenciado no atual estudo225, e em observações em animais386-389. A
mesma metanálise alude ao efeito da melatonina sobre o VLDL, e é natural
que assim seja pois o VLDL-colesterol está relacionado tanto ao colesterol
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total (é uma das frações), como aos triglicérides225,388. No entanto, há muitas
discrepâncias entre diversos estudos225,233,234,317,318,390,391, que podem ser
devido às diferenças entre populações avaliadas (voluntários saudáveis,
pacientes com síndrome metabólica, pacientes com esteato-hepatite,
pacientes em uso de antipsicóticos, entre outras) e nenhuma, como a desta
tese,

sabidamente com nível baixo de melatonina circulante. Além das

populações, a dose de melatonina igualmente é bastante variável entre os
estudos.
Outro dado surpreendente foi o aumento de HDL-c acima de 10
mg/dL em dois pacientes, improvável de ser explicado por qualquer outra
razão que não o tratamento com reposição de melatonina356. Mesmo na
média, o aumento de 23% observado é muito próximo ao que se observa
com niacina, e muito superior ao que é visto com exercício físico de alta
intensidade, que é ao redor de 5% de aumento357,358,392,393. Não obstante,
ressalta-se que não foi alcançada significância estatística na amostra deste
estudo no grupo total.
Muitos mecanismos formam propostos para as variações nos lípides.
Em animais, especula-se o papel da melatonina na redução da gordura
visceral, que por si só, teria um efeito benéfico sobre triglicérides, HDL,
VLDL e sensibilidade à insulina199,200,225. Uma sensibilidade hepática maior à
insulina, com redução da esteatohepatite pode levar à redução de produção
hepática de VLDL e triglicérides225,389,394.
A melatonina foi benéfica em reduzir a peroxidação de LDL,
demonstrando efeito positivo como antioxidante e como sequestrador (do
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inglês scavanger) de radicais livres, em estudos in vitro389,395-398, assim como
reduziu a atividade do receptor de LDL399. Porém, é interessante ressaltar
que alguns autores sugerem que esse efeito só é atingido com uma dose
mais alta de melatonina e, portanto, a significância clínica desses achados in
vitro pode ser questionada400-402, principalmente com dose mais baixa, como
do presente estudo. Além dos fatores já citados anteriormente, há estudos
animais que mostram o papel da melatonina na redução da absorção de
colesterol no intestino, reduzindo as concentrações de VLDL388, na própria
síntese de colesterol pelo fígado387, na inibição de receptores envolvidos no
transporte de ácidos graxos403, e na modulação da atividade macrofágica e
secreção de citocinas, como IL-2, protegendo o LDL de oxidação404,.
A hipótese de uma possível relação entre a gordura hepática e os
lípides não se confirmou com os resultados, pois não houve diminuição
significativa de gordura hepática nos pacientes por RM nos três meses de
tratamento. Uma vez que o protocolo de RM permitiria essa avaliação, a
análise secundária foi feita e, apesar do n visivelmente baixo, não sugere um
papel da melatonina na redução de gordura hepática, diferentemente do que
alguns outros ensaios clínicos demonstram, com tempos de seguimento até
menores que o atual estudo230-233, mas a maior parte deles baseados
apenas em marcadores bioquímicos para NASH, exceto por um embasado
em ultrassonografia, um método impreciso de avaliação de seguimento de
esteatose hepática405,406. O estudo atual, pelo que se sabe, é o primeiro que
fez uma análise de imagem de gordura hepática por RM antes e após
suplementação de melatonina.
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É importante voltar a advertir, porém, que resultados distintos destes
com a suplementação de melatonina podem ser encontrados porque, como
conceito, foi pesquisado o papel da reposição de melatonina em pacientes
deficientes, o que não é o caso em outros estudos. O impacto da reposição
de melatonina nesta população pode, de fato, ser mais expressivo do que
em populações que receberam melatonina com a finalidade de tratar
transtornos do sono ou do ritmo circadiano, sem deficiência. Dessa forma,
estes achados permitem formular a hipótese de que a melatonina teria um
efeito clinicamente significativo sobre os lípides, sobretudo em pacientes que
tenham deficiência de melatonina. O fato de, com apenas quatro pacientes,
terem sido documentadas diferenças estatísticas fortalece essa hipótese.
Na Endocrinologia o conceito de reposição de hormônios para indivíduos
com deficiências orgânicas ou cirúrgicas é rotineiro. Entretanto, no que tange à
melatonina, quase não há estudos que avaliaram especificamente essa
questão e a maioria das indicações clínicas da melatonina se dá para outras
situações que não envolvem diretamente a ideia de reposição244,248,254,255,257. Há
diversos indícios, no entanto, de que a melatonina é mais efetiva para indução
do sono em idosos, que possuem nível baixo de melatonina e, entre os idosos,
aqueles com nível urinário mais reduzido de 6-sulfatoximelatonina urinário
exibem uma melhor resposta150,156,257,265. O seu uso em indivíduos tratados com
betabloqueadores, que reduzem a secreção do hormônio, também parece
benéfico em um ensaio clínico265.
O emprego da pinealectomia em humanos, para o tratamento
oncológico é raro, mas do ponto de vista fisiológico, faz todo sentido que se
use melatonina como reposição nesses pacientes. Outro grupo de pacientes
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que merecem ser estudados são os indivíduos portadores de cistos pineais,
porquanto pouco se sabe sobre a secreção de melatonina nesta condição267.
Não há dúvida de que esse módico, embora preambular estudo em
humanos abre as portas para um estudo mais sistemático dos benefícios da
melatonina em pacientes pinealectomizados, de preferência randomizado,
com n mais robusto e maior tempo de seguimento.
A discussão, pode ser ainda mais ampla, pois a prova de conceito da
importância da suplementação de melatonina nesses pacientes pode abrir
caminho para o estudo do seu papel em outras situações de menor
secreção. Por exemplo, um estudo demonstrou que uma menor secreção de
melatonina se correlaciona com um risco mais elevado de desenvolver
DM2155. Embora uma menor secreção possa ter etiologia genética, pode
também haver uma enorme relação com o grau de exposição à luz noturna.
Nesse sentido, este estudo reforça a importância de que no futuro, estudos
maiores avaliem a concentração de melatonina em diferentes indivíduos
(provavelmente o mais prático seria por 6-sulfatoximelatonina urinária no
período noturno) e em seguida, estudem um suposto benefício mais amplo
da reposição naqueles com nível mais baixo.
O atual estudo possui algumas limitações. Os grupos de animais de
experimentação e de humanos foram pequenos. Em animais, não houve
diferença estatística do valor total de SUV máximo (tanto no quente como no
frio) entre os grupos. Seria esperado que com uma amostra maior o
resultado poderia ter sido diferente, pois houve uma tendência em direção à
significância. Não foi executável aumentar o número de animais por
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questões logísticas e de orçamento, porém de um ponto de vista de
mecanismo de ação faz bastante sentido que a análise final se dê pela razão
frio/quente. Na ocasião que o experimento foi executado, muito poucos
dados para medição de volume de TAM manualmente nesses animais
estavam disponíveis, o que facilitaria a equiparação dos dados animais e
humanos (pois é necessário o volume para cálculo não só dele mesmo, mas
também da atividade total de TAM). A medida de SUV máxima realizada nos
animais talvez não seja a mais confiável para análise da quantidade e da
atividade do TAM recrutado. Uma análise de volume com programas
atualizados,

de

preferência

analisados

por

dois

examinadores

independentes será realizada a posteriori.
Nos dados post-mortem, o cerne foi a dissecção de TAM
interescapular. É possível que a ativação de TAM ou mesmo o tecido
adiposo bege em outras regiões fornecesse um resultado diferente, mas a
maior concentração de TAM em região interescapular em animais facilita
essa análise363. Teoricamente, para determinar a capacidade termogênica
total de um tecido seria necessário avaliar todos os depósitos existentes de
TAM, o que, funcionalmente, é muito difícil do ponto de vista experimental355.
Isto demonstra a dificuldade de estudar o TAM, cuja magnitude, no início
deste projeto, não era conhecida. Para exemplificar o grande aumento no
estudo do TAM, em uma busca no PubMed (em 18 de abril de 2018) com o
termo “brown adipose tissue”, são encontradas 11.060 referências, das quais
3136, ou 28% de toda a literatura sobre o assunto são dos últimos cinco
anos, quando uma ideia deste projeto já existia (2012). É oportuno ressaltar
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que a grande maioria da literatura mais antiga foi publicada em revistas de
Biologia e estudou animais hibernantes.
Em humanos, a perda de alguns pacientes ao longo do andamento do
estudo não permitiu finalizar esta tese com o n almejado inicialmente, o que
gerou uma enorme preocupação de um resultado negativo e insuficiente
para alcançar diferença estatística. Felizmente, porém, a análise dos quatro
pacientes foi suficiente, mas os dados devem ser interpretados com todas as
restrições de uma amostra pequena. Não foi possível refinar a análise para
outros parâmetros e sem demonstrar a acurácia da TIV em comparação com
o PET-RM. Apesar disso, foi exequível tirar algumas conclusões valiosas
para futuros estudos. Ademais, como previamente arrazoado, o ideal seria
estudar pacientes sem hipopituitarismo ou outras comorbidades, pois
especialmente o uso de corticoide exógeno constitui um viés importante. Foi
correta e lógica, além de aquiescente entre os envolvidos no projeto, a
exclusão do paciente 5 da análise final, porque é certo que a principal
hipótese da regulação da melatonina sobre o TAM envolve o SNS30.
O

paciente

5,

com

sua

resposta

distinta,

gerou

hipóteses

interessantes sobre a complexa regulação, que pode envolver pontos
inibitórios e estimulatórios. É claro que um único paciente não permite que
se tire alguma conclusão, mas possibilita aventar ideias. Outra limitação
importante é que apenas pacientes do sexo masculino foram avaliados,
portanto é difícil extrapolar esses dados para uma população feminina.
Estudos maiores, indubitavelmente, devem incluir mulheres na população
avaliada, no futuro. A variação de IMC também foi muito grande, com o
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paciente 1 apresentando IMC de 19 kg/m2 e o paciente 4 apresentando IMC
de 30,4 kg/m2. Sabe-se que o IMC é uma variável importante na análise do
TAM tanto por PET-RM como por TIV4,5,341.
É, além disso, importante ressaltar que alguns fatores ambientais,
como a temperatura ambiente no dia do exame não puderam ser
controlados, o que pode ser considerado um fator confundidor. De fato, o
paciente com maior resposta foi exatamente aquele que realizou o segundo
exame à menor temperatura (12°C) e não é possível excluir que parte da
resposta exacerbada tenha sido uma consequência da temperatura à qual o
paciente esteve exposto antes de chegar ao local de exame. Por outro lado,
da mesma forma, todos os outros pacientes fizeram o segundo exame em
um dia mais quente que o primeiro, reduzindo a possibilidade de um falso
positivo, mas aumentando a possibilidade de que, se as temperaturas
fossem totalmente controladas, a resposta fosse ainda maior. Este é um viés
muito difícil de se evitar, podendo se tentar marcar as datas dos exames
para dias em que a média de temperatura seja semelhante e cancelando o
exame caso o dia apresente alguma temperatura atípica. Todavia, do ponto
de vista administrativo, isso não é exequível em um cenário clínico.
Por outro lado, este projeto é inédito por diversas razões. Em animais,
apesar da vasta literatura, mormente em animais hibernantes, da relação da
melatonina e do fotoperíodo com o recrutamento e ativação do TAM, este
foi, pelo que se tem conhecimento, o primeiro estudo que avaliou não
apenas massa de TAM, e a sua ativação por marcadores termogênicos
indiretos, mas sim por métodos de imagem que permitem traçar paralelos
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com humanos, dadas as dificuldades éticas e logísticas de conceber e
cogitar obter material de biópsia na espécie humana.
Em humanos, é o primeiro estudo que buscou estudar as ações
metabólicas da melatonina em indivíduos comprovadamente com deficiência
desse hormônio e também é o primeiro estudo que avalia o efeito da
melatonina por imagem, tanto no TAM, por PET-RM e TIV (objetivo primário
deste estudo em humanos), como a gordura hepática por RM (uma análise
secundária). Os resultados não podem ser assumidos como definitivos, mas
indubitavelmente são geradores de hipótese, para que um estudo clínico
randomizado com uma população pinealectomizada possa ser realizado, por
um tempo de seguimento maior e com um número maior de pacientes.
Devido aos bons resultados encontrados com esse número pequeno de
pacientes, acredita-se que aumentando um pouco mais a amostra, os
resultados possam gerar informações valiosas que mudem o seguimento
clínico desses pacientes após a retirada do tumor e o tratamento oncológico.
Por outro lado, os dados positivos que foram encontrados nestes quatro
pacientes incitam a ideia de estudar o volume e atividade do TAM antes e
após suplementação com melatonina em outros cenários clínicos mais
comuns. Embora a maior importância esteja no estudo de indivíduos que
tenham melatonina baixa por razões diversas, como comparativo, um estudo
em população saudável controle não deixa de ser interessante.
Nem no início do projeto, nem no momento da sua conclusão houve a
crença de que a melatonina se tornaria uma medicação para tratamento da
obesidade por si só nem de que a ativação do TAM, por qualquer fármaco
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seja útil para esse fim. Porém, entender a relação fisiológica entre o excesso
de luz noturna e o ganho de peso é importantíssimo para estratégias de
prevenção da obesidade, assim como estabelecer o uso de melatonina em
situações potenciais que possam envolver redução de TAM levando a ganho
de peso no longo prazo, como, por exemplo, em pacientes tratados com
antipsicóticos. Seria interessante estudar se os bons efeitos vistos com
melatonina em estudos clínicos de pacientes em uso de antipsicóticos
envolve um efeito no TAM, uma vez que alguns estudos sugerem que essas
medicações reduzem o TAM, como anteriormente exposto.

7 CONCLUSÕES
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A melatonina participa da ativação do tecido adiposo marrom avaliada
por captação de PET-FDG em animais e em humanos com deficiência de
melatonina.
Ratos pinealectomizados apresentaram aumento menor de ativação
de TAM avaliada pelo SUV máximo da captação de PET-TC após exposição
ao frio agudo, comparado ao exame em temperatura ambiente que ratos
controles ou que ratos pinealectomizados em reposição noturna de
melatonina. Portanto, a ausência de melatonina reduz o potencial
termogênico do TAM após exposição aguda ao frio, e sua reposição
restabelece esse potencial, comparado a animais controles.
A pinealectomia promoveu redução da expressão de RNAm de UCP-1
dos animais, em comparação com ratos controles e a reposição exógena de
melatonina noturna aumentou a expressão de UCP-1 tanto em animais
pinealectomizados como em controles.
Em homens com ausência de secreção rítmica de melatonina por
tratamento de tumores de pineal, a suplementação com melatonina 3 mg
aumentou o volume e a atividade da gordura marrom avaliados por PET-RM.
Os resultados analisados por TIV também demonstraram aumento de
atividade de TAM após suplementação de melatonina, porém a correlação
moderada entre o PET-FDG, o padrão-ouro, e a TIV sugere que essa última
deva ser mais estudada, talvez com protocolos de frio diferentes.

148 - CONCLUSÕES

Também foi observada redução do colesterol total e triglicérides após
suplementação com melatonina, porém sem redução de glicemia e de
gordura hepática. Houve uma redução significativa de colesterol total e
triglicérides.
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ANEXOS - 151

Anexo A - Volume de TAM (mL) e atividade total de TAM (mLxSUV
médio), antes e após a suplementação de melatonina,
considerando o limiar para detecção de TAM um SUV>1,5
Volume de TAM (mL)
Basal
Pós-mel
95,5
217,4

Paciente 1

Razão de
incremento
2,27

Paciente 2

813

986

1,21

Paciente 3

556

816,8

1,46

Paciente 4

Paciente 1

410,8
860,6
Atividade total de TAM (mLxSUV médio)
Basal
Pós-mel
214,8
514,4

2,09
Razão de
incremento
2,39

Paciente 2

3175

3618

1,13

Paciente 3

1170,8

1644

1,4

Paciente 4

796,7

1752,1

2,16

p=0,0399*
*estatisticamente significativo

152 - ANEXOS

Anexo B - volume de TAM (mL), antes e após a suplementação de
melatonina, considerando o limiar para detecção de TAM um
SUV>1,5

p=0,0399*
*estatisticamente significativo

ANEXOS - 153

Anexo C - Atividade de TAM (mL vs SUV médio) antes e após a
suplementação de melatonina, considerando o limiar para
detecção de TAM um SUV>1,5

p=0,0319*
*estatisticamente significativo

154 - ANEXOS

Anexo D - Teste de correlação (Pearson) entre IMC inicial e volume de
TAM no basal

r=-0.1865
p= 0,8135

ANEXOS - 155

Anexo E - Teste de correlação (Pearson) entre a razão de aumento de
volume de TAM pós-melatonina e o IMC inicial dos
pacientes

r= -0.28
p=0,71
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