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Investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência descobrem que o bloqueio de uma 
proteína específica do organismo leva a um maior consumo de energia no tecido 
adiposo e, que durante o processo, há uma menor acumulação de gordura no corpo, 
uma redução da inflamação no tecido adiposo e uma menor resistência à insulina. A 
descoberta, para além de ajudar a compreender os mecanismos celulares associados à 
obesidade, poderá levar ao desenvolvimento de novos fármacos com vista ao 
tratamento da doença. 
 
A prevalência da obesidade, é um problema de saúde pública, que tem vindo a aumentar 
globalmente. Em Portugal, quase metade da população apresenta excesso de peso e 
perto de um milhão de adultos sofre de obesidade. Conhecida por ser um fator de risco 
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes, sabe-se que a 
obesidade também está associada à inflamação crónica. Novas estratégias para lidar 
com esta doença são necessárias e, para tal, o estudo aprofundado dos mecanismos 
metabólicos e inflamatórios envolvidos na obesidade é fundamental. 
 
Segundo Colin Adrain, investigador principal deste grupo do IGC, afirma que “interessa 
conhecer os mecanismos básicos para saber de que forma se pode atuar”. Adrain 
acrescenta que durante a investigação, verificaram que “a proteína iRhom2 está 
fortemente presente em órgãos e tecidos envolvidos no metabolismo, e por isso 
decidimos estudar em maior detalhe o papel de iRhom2 no desenvolvimento de 
obesidade”. 
 
O artigo agora publicado na revista Molecular Metabolism demonstra como os 
investigadores chegaram a estes resultados: recorreram a um modelo animal, 
comparando grupos de controlo e grupos sem a proteína iRhom2, alimentando-os com 
dieta normal versus dieta gorda. Surpreendentemente, verificaram que os níveis da 
proteína iRhom2 aumentam especificamente no tecido adiposo castanho dos animais 
obesos comparativamente com os controlos. Por outro lado, os grupos alimentados com 
dieta normal não apresentaram qualquer alteração entre si. Já os grupos alimentados 
com dieta gorda exibiram diferenças significativas entre si.  
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Marina Badenes, investigadora e autora do estudo explica que “o bloqueio de iRhom2 
levou a um consumo excessivo de energia no tecido adiposo, que protegeu os animais 
da acumulação de gordura e inflamação, fígado gordo e resistência à insulina.” Além 
disso, verificaram que “a nível celular o bloqueio de iRhom2 leva a um aumento de 
termogénese, isto é, a um aumento de produção de calor, no tecido adiposo castanho, 
que é um mecanismo fisiológico importante de consumo de excesso de energia 
corporal”. É importante referir também que neste estudo não se verificaram quaisquer 
efeitos secundários nos ratinhos sem a proteína iRhom2. Assim, estes resultados 
indicam que o bloqueio de iRhom2 poderá ser benéfico no tratamento de obesidade e 
complicações associadas. 
 
Os investigadores pretendem continuar o projeto para melhor compreender os 
mecanismos e tipos celulares envolvidos no controlo da obesidade por iRhom2. Para 
além disso, pretendem também descobrir quais os alvos que estarão envolvidos na 
proteção contra a obesidade.   
 
A investigação envolveu vários grupos do IGC (Tráfico de Membranas, Obesidade e 
Imunidade inata e inflamação), e Institutos Internacionais: o NeurObesity Group do 
Centro de Investigação de Medicina Molecular e Doenças Crónicas e do CIBER 
Fisiopatologia da Obesidade e Nutrição (Espanha), o Instituto de Investigação Biomédica 
de Girona (Espanha) e os Laboratórios de Investigação metabólica do Instituto de 
Ciências Metabólicas (Reino Unido).  
 
 
Sobre o Instituto Gulbenkian de Ciência 
O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), integra a Fundação Calouste Gulbenkian, e dedica-se à 
investigação biológica e biomédica, à formação pós-graduada inovadora e à transformação da 
sociedade através da ciência. Instituto de investigação líder mundial, tem por missão promover 
a ciência aberta e a descoberta em benefício da humanidade. As áreas de investigação incluem 
Biologia Celular e do Desenvolvimento, Biologia Evolutiva, Imunologia e Interações Hospedeiro-
Patógeneo, Biologia das Plantas, Sociobiologia, Biologia Computacional e Biofísica.  Como 
grande motor na atração de cientistas nacionais e estrangeiros para Portugal, tem vindo a criar 
e a reforçar o desenvolvimento de programas de investigação de excelência e a contribuir para 
o tecido científico tanto no nosso país como no estrangeiro.  
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