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MICROBIOTA

Editorial
Em nosso corpo coexistem
inúmeros microrganismos,
vivendo, em sua maioria, no trato
digestivo, local onde produzem
e/ou modicam vários
compostos/moléculas ou
desencadeiam reações no
hospedeiro que afetam
consideráveis funções
siológicas. Esta é a microbiota,
tema da 11ª edição do Jornal da
Biomedicina. Sob diversas
perspectivas, tentaremos discutir
o impacto do desequilíbrio da
microbiota no aparecimento de
várias doenças, desde condições
gastrointestinais e metabólicas,
até doenças imunológicas e
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neuropsiquiátricas. Por meio
desta publicação, esperamos
inspirar os leitores a discutirem e
aprofundarem-se nos assuntos
abordados.
Ótima leitura a todos!

Profa. Dra. Sabrina Royer
ICBIM
UFU

Microbiota e desnutrição infantil
Crianças desnutridas podem
apresentar um quadro de enteropatia ambiental, caracterizado
comprometimento do crescimento, desenvolvimento cognitivo e sistema imunológico e
infecção intestinal. Desempenhando funções de metabolismo,
proteção e manutenção das células do intestino, a microbiota
pode estar associada à desnutrição infantil. Substâncias resultantes da fermentação de componentes da dieta pelas bactérias
são a principal fonte de nutrientes para as células da barreira
intestinal. Esses microrganismos
aumentam a absorção de nutrien-

tes, produzindo vitaminas que
inuenciam no metabolismo, no
apetite e na mobilidade intestinal. O desequilíbrio da microbiota pode comprometer estruturas
que atuam na absorção de nutrientes, causando a desnutrição,
que também
pode atrasar o
desenvolvimento da
microbiota
intestinal,
levando a um
ciclo vicioso.
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composição. Os cientistas querem saber agora: o transplante de
bacteriófagos de um indivíduo
saudável para um doente é suciente para modular a microbiota
bacteriana
gerando os
m e s m o s
resultados do
TMF?

intestinal
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alvo
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ICB
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Interação da microbiota
bacteriana e dos bacteriófagos
A microbiota de indivíduos saudáveis inclui um grande número
de bacteriófagos (fagos, ou seja,
vírus que infectam bactérias).
Cerca de 10⁹ a 10¹⁰ partículas
semelhantes a vírus podem ser
encontradas em 1 g de fezes. Os
fagos alteram a composição da
microbiota bacteriana e inuenciam suas capacidades metabólicas e funcionais. A m de tratar
ou evitar importantes doenças,
diversas estratégias, como o
transplante de microbiota fecal
(TMF), têm sido empregadas
para modicar a microbiota e sua
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Microbiota intestinal como alvo terapêutico
para o tratamento de autismo
Transtorno do espectro autista
(TEA) é uma síndrome
decorrente de distúrbios no
desenvolvimento neurológico,
que geralmente ocorrem durante
o primeiro trimestre de gestação.
Embora essa síndrome apresente
diferentes espectros, é
caracterizada primordialmente
por décits no aprendizado, na
comunicação e socialização, bem
como pelo desenvolvimento de
comportamentos estereotipados.
Atualmente, estima-se que um
em cada 300 indivíduos ao redor
do mundo apresentam algum
espectro da doença, destacando a
importância do desenvolvimento
de terapias efetivas e acessíveis,
que possam melhorar a qualidade
de vida dessa grande parcela da
população. Entretanto, embora
fatores ambientais e genéticos

sejam capazes de inuenciar os
sintomas, as causas especícas
que levam ao desenvolvimento
do TEA são desconhecidas e,
provavelmente, multifatoriais,
limitando o desenvolvimento de
novas estratégias terapêuticas.
De modo interessante, sintomas
gastrointestinais, incluindo
constipação e dores abdominais,
bem como alterações na
composição da microbiota
intestinal (disbiose), apresentamse como uma das principais
comorbidades em indivíduos
com TEA. Baseando-se nessas
observações, estudos passaram a
investigar um possível papel da
microbiota intestinal no
desenvolvimento e
sintomatologia dessa desordem.
De fato, trabalhos utilizando
modelos animais demonstram

que, tanto quadros de disbiose
materna durante a gestação,
quanto nos indivíduos
acometidos em períodos pósnatal, participam da etiologia do
TEA.

que o tratamento, de fato, corrige
a disbiose observada nesses
indivíduos e reverte grande parte
dos sintomas apresentados por
um período prolongado,
apontando a modulação da
microbiota como um promissor
alvo terapêutico para o
tratamento de TEA.

O uso de ferramentas para
modular a composição da
microbiota intestinal, incluindo o
tratamento com antibióticos de
amplo espectro ou com
probióticos especícos
(Lactobacillus reuteri e
Bacteroides fragilis), é capaz de
reverter os décits de
aprendizado, socialização e a
melhorar o trânsito e
permeabilidade intestinais.
Corroborando esses dados, testes
clínicos utilizando transplante
Dra. Marcela Davoli Ferreira
de microbiota fecal (TMF) de
Snyder
Inst. of Chronic Diseases
indivíduos neurotípicos para
University
of Calgary, CA
crianças com TEA demonstram

Diabetes mellitus tipo 1 e microbiota
intestinal: qual a relação?
Diabetes mellitus (DM) é a famosa doença dos “4P”: polifagia,
polidipsia, poliúria e perda de
peso. Acredita-se que Apollonius
de Mêns, por volta do ano 230
a.C., tenha sido o primeiro a
utilizar o termo “diabetes” que,
do grego, signica “sifã o ”,
referindo-se ao principal sintoma
identicado pelos médicos da
ep
́ oca: a poliúria. A DM pode ser
dividida em: DM tipo 1 (DM1),
uma doença autoimune em que o
sistema imunológico ataca erroneamente o pâncreas, fazendo
que o indivíduo não consiga
produzir insulina; ou DM tipo 2
(DM2), em que ocorre a produção de insulina, porém, com uma
resistência periférica a ela, fazendo com que a insulina não consiga atuar de forma correta.
Mas o que a DM1, uma doença
autoimune do pâncreas, teria a
ver com a nossa microbiota intestinal, composta por ≈ 4x10¹³
bactérias somente no cólon? O
nosso grupo de pesquisa observou que a microbiota intestinal
pode ser um dos “gatilhos” ambi-

entais no desenvolvimento da
DM1. Foi constatado que, quando ocorre um processo de disbiose (alteração na composição das
bactérias do intestino), pode
haver um extravasamento dessas
bactérias para os linfonodos
pancreáticos, gerando uma inamação local. O que acreditamos é
que, quando essa inamação
local ocorre em indivíduos geneticamente suscetíveis a desenvolver a DM1, a resposta imune, que
deveria ser montada para destruir
as bactérias que extravasaram do
intestino, acaba sendo erroneamente direcionada ao pâncreas,
levando ao desenvolvimento da
doença.

Dr. Frederico R. C. Costa
FMRP
USP

Microbiota e Síndrome
do Intestino Irritável
A microbiota humana está
presente em múltiplos órgãos e
sistemas. Sabe-se que 90 % das
células nucleadas de um adulto
são células de microrganismos;
isso pesa aproximadamente 1,5
kg de microbiota que se
comporta como um verdadeiro
órgão extra devido sua atividade
metabólica.
A síndrome do intestino irritável
(SII) é a principal representante
das doenças funcionais e sua
siopatologia vem sendo
desvendada nos últimos anos.
Antigamente, era conceituada
como a ausência de alteração
estrutural na mucosa, mas hoje
sabemos que há uma alteração
orgânica no trato digestivo do
indivíduo que sofre de SII.
Aceita-se que existe um eixo
chamado microbiota-intestinocérebro e que alterações na
transmissão de informações em
algum elo dessa cadeia resulta na
SII.
Na disbiose, ocorre uma quebra
dos mecanismos protetores e o

aumento da permeabilidade da
mucosa, permitindo que
antígenos bacterianos e toxinas
passem para camadas mais
profundas, atraindo mastócitos
com consequente produção de
citocinas inamatórias. Essa
ruptura é percebida por bras
nervosas aferentes, levando a
informação ao sistema nervoso
central. Em resposta, bras
eferentes modicam a
motilidade intestinal e afetam
outros eixos endócrinos (adrenal,
hiposário), aumentando a
predisposição para doenças
autoimunes. Esta alteração da
motilidade intestinal é a base
para os sintomas do paciente: dor
abdominal,
estufamento,
alteração do
h á b i t o
intestinal
com diarreia.

Ariani Bernachi Yankelevich
Médica gastroenterologista
UEL

Microbiota e
toxoplasmose
O trato gastrointestinal de mamíferos é densamente colonizado
por uma ampla variedade de
microrganismos necessários à
manutenção da homeostase e
função intestinal e, por isso, vital
para a siologia normal do
hospedeiro. A microbiota também está relacionada à progressão de muitas doenças, principalmente infecções entéricas. O
desequilíbrio da comunidade
microbiana pode levar à suscetibilidade do hospedeiro e, consequentemente, à várias infecções.
A toxoplasmose, doença causada
pelo protozoário Toxoplasma
gondii, é conhecida por gerar
várias manifestações patológicas, desde meningoencefalite até
doença inamatória intestinal.
Após a infecção oral, uma resposta imune na mucosa é rapidamente induzida para prevenir a
disseminação do parasito.

casei Shirota e L. acidophilus)
foram capazes de auxiliar na
diminuição da inamação intestinal em infecção experimental
oral por T. gondii em linhagens
de camundongos suscetíveis a
ela. Um dos mecanismos para a
redução da inamação intestinal
foi a diminuição de mediadores
pró-inamatórios e conservação
da expressão de óxido nítricosintase induzida (iNOS), molécula importante na eliminação do
parasito. O tratamento com esses
probióticos também mostrou
ecácia em diminuir o parasitismo e a ileíte associada à infecção
por T. gondii.

Em trabalho realizado no Laboratório de Imunologia da UFU,
sob orientação da Profa. Dra.
Neide Maria da Silva, foi observado que o uso de probióticos (L.

Dra. Layane Sousa
Dr. Rômulo Sousa
ICBIM- UFU

Microbiota e
longevidade
A microbiota intestinal pode ter
relação com o envelhecimento
devido ao seu impacto no
metabolismo e na imunologia.
Estudos conduzidos em
populações centenárias
demonstraram que a microbiota
intestinal em idosos consistia,
principalmente, de bactérias
pertencentes às famílias
Ruminococcaceae,
Lachnospiraceae e
Bacteroidaceae.

(nematódeo utilizado como
modelo experimental) com
bactérias (Escherichia coli)
geneticamente modicadas e
essas foram capazes de colonizar
o intestino dos animais e formar a
microbiota. Após análises,
demonstrou-se que a secreção de
ácido colânico pelas bactérias
prolongou signicativamente a
vida útil dos modelos em mais de
10 % através da regulação da
dinâmica mitocondrial.

Hábitos alimentares saudáveis e
a ingestão de probióticos e
aminoácidos de cadeia
ramicada (BCAAs) podem
possivelmente promover um
envelhecimento saudável. Em
estudos com camundongos, a
suplementação com BCAAs
aumentou a abundância de
Akkermansia e Bidobacterium
bacteri, mas reduziu a proporção
de microrganismos da família
Enterobacteriaceae.

Mais estudos são necessários
para relacionar a microbiota com
a longevidade. Entretanto, sabese que o envelhecimento é
determinado por interações
complexas
entre fatores
genéticos e
ambientais,
e o papel dos
microrganismos neste
processo é
fundamental. Dra. Paola A. Campos
Microbiologista
UFU

Ta m b é m , e m l a b o r a t ó r i o ,
pesquisadores infectaram
Caenorhabditis elegans

Microbiologia e nossos hábitos

Inteligência articial e
novos métodos de diagnóstico

Enquanto isso no
nosso intestino...
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Para a correta tomada de decisão
sobre o tratamento de uma
doença, é de vital importância a
realização de um diagnóstico
preciso. A inteligência articial
(IA) engloba sistemas
computacionais que vão além de
simples códigos de programação
e que são capazes de simular e
obter respostas tendo como base
um extenso banco de dados. A
inserção dessa tecnologia na área
da saúde permitiu o
desenvolvimento de uma nova
metodologia de diagnóstico para
a COVID-19. O teste foi
desenvolvido a partir da análise
do perl óptico de amostras de
saliva de pacientes suspeitos,
positivos ou negativos para a
doença. A construção desse
banco de dados permitiu a
criação de um algoritmo que

identica padrões para cada
condição clínica. Uma vez criado
e testado, o algoritmo é capaz de
interpretar novos padrões e, com
base no banco de dados, retornar
o diagnóstico.
A interdisciplinaridade da IA
representa uma revolução nos
diagnósticos de doenças, abrindo
possibilidade para que novos
bancos de dados sejam criados
para diversas patologias.

Dra. Ana Flávia O. Notário
IBTEC
UFU
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