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  1. Microbiota e disbiose

A eubiose aborda uma situação adequada em que bactérias simbiontes e comensais 

estão em equilíbrio com patobiontes. Esse processo se traduz em saúde intestinal porque a 

eubiose fornece benefícios em relação a construção de uma barreira contra patógenos, 

produção de fatores antimicrobianos, desenvolvimento e manutenção da tolerância no 

sistema imunológico, assim como a produção de uma série de substratos úteis como 

vitaminas e ácidos graxos de cadeia curta (AGCC). 

Os fatores envolvidos na formação da microbiota provém desde o nascimento. A via 

de parto natural e o aleitamento materno exclusivo são exemplos de fatores que estão 

diretamente relacionados à composição de uma microbiota intestinal saudável. Enquanto 

que fatores como a temperatura, dieta, sedentarismo, exercício, estresse, uso de 

antibióticos e outras drogas, assim como o avançar da idade e a genética do hospedeiro 

podem influenciar na nossa microbiota final facilitando o predomínio de enterobactérias 

patogênicas sobre as demais, condição chamada de disbiose, que pode levar ao aumento 

da permeabilidade intestinal e uma pior tolerância imunológica. 

 Nesta situação os benefícios trazidos pela eubiose são perdidos e o hospedeiro 

torna-se predisposto a desenvolver doenças que não se limitam ao aparelho digestivo, 

incluindo doenças do sistema nervoso, cardíaco, pulmonar, músculo esquelético e câncer. 

Para entender a composição da microbiota intestinal e sua relação com doenças 

podemos nos valer dos avanços da biologia molecular que nos permite sequenciar genes, 

como o 16s rRNA, que por meio de regiões multivariáveis fornece sequências capazes de 

categorizar quantitativamente e qualitativamente bactérias ali presentes. 
Ao longo dos anos percebeu-se a associação entre a microbiota intestinal disbiótica 

com desenvolvimento de vários tipos de doenças incluindo distúrbios alimentares, 

Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, ansiedade, autismo e doenças 

neurodegenerativas. 

De início os pesquisadores trabalhavam com modelos germ-free, ou seja, isentos de 

microrganismos, onde se observou que esses animais ao crescer apresentavam alterações 

neuropsíquicas importantes. Modificações da neuroquímica cerebral, com diminuição do 

fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), do hormônio adrenocorticotrófico e 
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propriamente do cortisol, alertaram para possíveis alterações também nas vias de 

neurotransmissão.1 

Em modelos que exibem comportamentos de ansiedade aumentados ocorre 

também uma hipersensibilidade visceral, com modificação na espessura da mucosa e da 

camada muscular distal que propiciam modificações colônicas que podem ter implicações 

no trânsito fecal e na percepção da dor visceral.1  

2. Eixo Intestino-Cérebro

A microbiota intestinal é capaz de modular o eixo intestino-cérebro. Já é de nosso 

conhecimento que o nervo vago é capaz de se comunicar com o sistema nervoso entérico, 

mas recentemente descobriu-se que o eixo Hipófise Pituitária Adrenal (HPA) também é 

capaz de se comunicar com o sistema imunológico através de uma relações de dupla mão 

de direção.2 

O aparelho digestivo possui 70% das células neurais do corpo pertencentes ao 

sistema nervoso entérico, duas vezes mais bactérias do que o número de células do corpo 

e 100 vezes mais genes do que o Genoma Humano, ou seja, podemos considerar que a 

microbiota configura-se como um órgão vital dentro do intestino, possui material genético 

diversificado e próprio e é capaz de produzir uma variedade de proteínas e enzimas. 

Portanto, há um diálogo permanente entre cérebro, intestino e a microbiota e vice-versa.3 

Os mecanismos imunológicos envolvidos nesta relação iniciam pelo reconhecimento 

imunológico por células dendríticas e bactérias simbióticas, mantendo tolerância 

imunológica e para bactérias patogênicas gerando uma resposta inflamatória que acarreta 

um aumento da permeabilidade intestinal e degradação do muco.4 

A comunicação com o sistema nervoso central (SNC) pela ativação neurológica 

direta do nervo vago através de citocinas, ocasiona a liberação de neuropeptídeo e 

neurotransmissores, até os AGCC, que são capazes ativar vias endócrinas e aumentar 

níveis séricos de Colecistocinina (CCK) e GLP-1.  

Vale ressaltar que não é só na via neurológica que todo esse processo pode 

acontecer mas também na via linfática e  sistêmica.5 

A comunicação chave do eixo microbiota-intestino-cérebro pode influenciar 

processos fisiológicos centrais como neurotransmissão, neurogênese, neuroinflamação, 

sinalização neuroendócrina e pode ter um impacto na resposta comportamental.  

O eixo é bidirecional, isto é, a disbiose intestinal pode interferir em situações 

comportamentais e situações comportamentais podem predispor a disbiose.6 
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3. Relação da microbiota intestinal e doenças neuropsíquicas
a) Doença de Parkinson

A doença de Parkinson ocorre em regiões específicas cerebrais de neurônios          

contendo neuromelanina dopaminérgica. Quanto a sintomatologia acaba gerando dor e          

mudanças comportamentais como depressão e ansiedade.  

O desconforto e a dor abdominal são frequentes, assim como menor motilidade e             

constipação devido ao aumento da permeabilidade intestinal e atualmente considera-se o           

uso de probióticos nessa população baseando-se nas modulações que a microbiota           

intestinal saudável podem promover via eixo intestino-cérebro.9 

Recentemente foi publicada uma metanálise que confrontou dados relatados         

anteriormente nos Estados Unidos, Finlândia, Rússia e Alemanha e, após o ajuste para             

fatores de confusão identificou um aumento do gênero Akkermansia e Catabacter e            

redução de Roseburia e Faecalibacterium nesta população. 

Portanto acredita-se que a doença de Parkinson está associada ao predomínio do            

gênero Akkermansia que está associado ao aumento da permeabilidade intestinal e           

predisposição do plexo neural-intestinal ao estresse e ao fenótipo inflamatório.10  
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O SNC ativa o eixo HPA e o sistema nervoso autônomo aumenta o cortisol, 

adrenalina e fatores de liberação de corticotropina, que resultam em um comportamento 

ansioso, dor abdominal, contrações musculares e aumento da permeabilidade intestinal. 

Mas sob estresse a inflamação gastrointestinal pode ativar neurônios sensoriais do intestino 

gerando hiperatividade sensorial e com isso ocorre o aumento de permeabilidade intestinal, 

translocação bacteriana e ativação de resposta imune que altera o microbioma intestinal.7 

Em consequência desse processo pode-se apresentar sintomas psíquicos que vão 

gerar consequências orgânicas, como por exemplo ansiedade, angústia, nervosismo, e 

preocupação em excesso que podem configurar-se como dor abdominal e problemas 

gastrointestinais, irritação, impaciência, tontura e imunidade baixa.  

Problemas de concentração e de memória acabam desencadeando alergias e 

alterações cutâneas. Desorganização, dificuldade em tomar decisões, sensação de perda 

de controle geram tensão muscular, maior sudorese, problemas cardíacos. E ter alguns 

esquecimentos podem gerar dor de cabeça, insônia, e queda de cabelo anormal.2 

Então as consequências neuropsíquicas da barreira intestinal hiper permeável estão 

centradas na ativação do eixo intestino-cérebro pela microbiota alterada que ocasiona vias 

de sinalização comprometidas gerando potenciais efeitos no comportamento como 

alteração de humor, ansiedade, cognição e interação social.8 
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b) Depressão

Microrganismos intestinais modulam a biossíntese de serotonina, a partir do         

triptofano, regulando a secreção gastrointestinal, a motilidade e percepção de dor.11 

Dependendo da microbiota intestinal predominante esse processo pode acarretar         

diminuição na produção desse neurotransmissor.  

Existem diversos padrões de composição microbiana na depressão, os gêneros          

Coprococcus e Dialister costumam estar reduzidos nesta patologia gerando uma correlação           

negativa na qualidade de vida desses pacientes, já que são microrganismos intestinais            

capazes de sintetizar metabólitos da dopamina.11 

c) Doença de Alzheimer

A disbiose intestinal prejudica a permeabilidade intestinal e induz a ativação do           

sistema imunológico aumentando estados neuroinflamatórios e a deposição de fibrilas          

beta-amiloides bacterianas (Aβ) no cérebro.12,13 

Alguns autores já observaram que a microbiota intestinal de idosos com doença de             

Alzheimer apresenta redução de bactérias produtoras de butirato, um AGCC, e aumento de             

táxons associados com estados pró inflamatórios.  

Os gêneros dominantes parecem ser Alistipes, Bacteroides e Odoribacter e existem           

uma diminuição de Roseburia. 14 

É claro que ainda existem controvérsias em alguns achados principais em relação a             

metodologia de estudo e o resultado apresentado. Contudo, o aumento de populações            

relacionadas a desencadeamento de perfil pró-inflamatório parece corroborar com estados          

relacionados ao desenvolvimento e manutenção da doença de Alzheimer. 14 

d) Autismo

Das modificações da microbiota intestinal na doença do espectro autista, existe um                     

aumento da razão de Bacteroidetes em relação ao Firmicutes. Em relação aos gêneros em                           

Bacteroidetes nota-se que a Sutterella predomina enquanto que Prevotella, Coprococcus e                     

Veillonellaceae estão reduzidos.15 

Mas ainda não estão bem elucidados os mecanismos pelos quais a modificação da                         

microbiota poderia levar ao desenvolvimento do transtorno do espectro autista porém                     

muitas pesquisas vêm sendo feitas nesse sentido para tentar elucidar a relação que existe                           

entre essas duas vertentes. Um método que vem sendo utilizado é a infusão                         

ELABORADO POR AM COMUNICAÇÕES | ACADEMIA MÉDICA | COM DIREITOS CEDIDOS A MOMENTA 

AGOSTO | 2020 



AGOSTO | 2020 

intracerebroventricular  de  ácido  propiônico  e  observação  de  mudanças  comportamentais  

entre ratos controle e ratos com “comportamento autístico”.15 

e) Via de parto

A via de parto é um fato bem estabelecido na gênese da microbiota intestinal. No 

parto natural o bebê entra em contado com as bactérias fecais e vaginais da mãe, e essas 

passam a ser matérias primas para a flora do bebê. Existe uma quantidade aumentada de 

Bifidobacterium, Bacteroides fragilis  e Escherichia coli  e diminuição de Clostridium difficile  . 

Enquanto que na cesariana as bactérias que irão compor a flora do bebê são bactérias do 

ambiente hospitalar.  

Desse modo, o parto cesária acaba gerando uma alta suscetibilidade a patógenos e 

alto risco de doenças atópicas e distúrbios do espectro autista.16 

4. Qual a ação potencial dos probióticos no eixo intestino-cérebro?

Há evidências crescentes, mas amplamente indiretas, que apontam para um efeito 

da microbiota intestinal comensal sobre o SNC.  

O Lactobacillus rhamnosus , poderiam ter um efeito direto sobre os receptores de 

neurotransmissores em animais normais e saudáveis.17 

Alterações na expressão do receptor GABA central estão implicadas na patogênese 

da ansiedade e da depressão, que são altamente associadas com distúrbios intestinais 

funcionais. Além disso, já foi mencionado que o nervo vago é uma via de comunicação 

constitutiva modulatória entre as bactérias expostas ao intestino e ao cérebro. Juntos, esses 

achados destacam o importante papel das bactérias na comunicação bidirecional do eixo 

intestino-cérebro e sugerem que certos organismos podem ser úteis na prevenção e 

tratamento de doenças.17 

Outro estudo apontou que o tratamento com probióticos pode melhorar sintomas 

associados à desordens do humor, ao aumentar a disponibilidade de serotonina e/ou 

diminuindo marcadores inflamatórios.18 

Com isso surge uma nova classe de psicotrópicos que seriam os psicobióticos, ou 

seja, probióticos entregando benefícios no SNC.  

O mecanismo de ação seria através da modificação do eixo HPA pela síntese de 

neurotransmissores (ácido gama-aminobutírico, melatonina, serotonina, dopamina, 

noradrenalina, histamina e acetilcolina), modulação do fator BDNF, modulação da ocitocina, 

interação com o nervo vago, melhora da função da barreira intestinal, treinamento do 

ELABORADO POR AM COMUNICAÇÕES | ACADEMIA MÉDICA | COM DIREITOS CEDIDOS A MOMENTA 



AGOSTO | 2020 

sistema imunológico, imunomodulação, supressão de patógenos e modelagem de redes 

neurais.19,20 

Um estudo demonstrou que mulheres que fizeram ingestão de probióticos durante 4 

semanas apresentaram melhor resposta a estímulos emocionais constatada em exames de 

ressonância magnética.21 Para depressão e ansiedade, os probióticos produziram efeitos 

pequenos, mas significativos.22 

Novas investigações estão sendo conduzidas com probióticos específicos que 

tenham ações que vão diretamente afetar essas cepas microbiológicas porque hoje 

acredita-se que manter uma microbiota intestinal saudável é ter uma função cerebral 

saudável.23,24,25,26,27,28 

Os probióticos contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal sendo que uma 

microbiota saudável parece favorecer o melhor equilíbrio do eixo intestino-cérebro, 

reduzindo complicações gastrointestinais relacionadas ao estresse leve a moderado, 

náuseas, dor abdominal e flatulência.23,24,25,26,27,28 

Após o consumo de probióticos indivíduos saudáveis auto-relatam diminuição de 

sinais gerais de ansiedade e depressão quando submetidos ao estresse do 

dia-a-dia.23,24,25,26,27,28  

Portanto uma abordagem atual da microbiota intestinal pensando no eixo 

intestino-cérebro gira em torno de mapear e compreender o microbioma individual através 

do sequenciamento metagenômico, buscando definir a composição do microbiota e fazer a 

devida manipulação pensando-se em prevenção e tratamento de doenças, estimulando o 

microbioma adequado através de dietas, probióticos, prebióticos e simbióticos e transplante 

fecal, se necessário.23,24,25,26,27,28 
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