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Apresentação

A invenção do microscópio pelo holandês Van Leeuwenhoek permitiu desvendar vários 
novos mundos, entre os quais os dos microrganismos. Assim, em menos de três séculos, 
testemunhamos enorme avanço na descoberta, classificação, técnicas de cultura, identificação 
e mesmo funcionalidade de bactérias, vírus, archaeas e fungos – componentes principais do 
microbioma humano.

Mas foi apenas nos últimos 20 anos que o gigantesco desenvolvimento dos processos 
de sequenciamento de DNA, associado ao progresso de técnicas ômicas, como genômica, 
transcriptômica, proteômica, lipidômica e metabolômica, permitiu o maior entendimento 
do microbioma humano e sua funcionalidade. Isso aconteceu graças à disponibilidade de 
ferramentas bioestatísticas e computacionais sofisticadas. Desse modo, atualmente é possível 
descrever a composição e, parcialmente, a metagenômica – funcionalidade de um conjunto 
de microrganismos que habitam um determinado órgão. Essa possibilidade é importante ao 
se descrever a composição microbiana do intestino humano, caracterizada por sua especial 
complexidade, variabilidade, dificuldade de cultura e quantificação.

O conjunto das novas ferramentas de investigação em biologia molecular permitiu aos 
cientistas estudar a microbiota intestinal mais detalhadamente, em condições fisiológicas de 
saúde e distintas doenças. Podemos imaginar que, no futuro, os resultados das pesquisas in 
vitro em animais e, principalmente, as clínicas, poderão transbordar em novas abordagens 
terapêuticas com alvo na microbiota intestinal, visando à manutenção da saúde, à prevenção e 
ao tratamento de doenças.

A presença de população microbiana intestinal equilibrada contribui com benefícios 
nutricionais e metabólicos para o hospedeiro, regula o sistema imunológico e moléculas 
sinalizadoras, protege o intestino de invasões patogênicas, promove arquitetura intestinal 
sadia e otimiza a função. Atualmente, sabemos que muitas condições de estilo de vida 
podem modificar a normobiose bacteriana intestinal. Diferentes tipos de alimentação estão 
claramente associados a distintas composições bacterianas intestinais, assim como também 
o uso de antibióticos e outros medicamentos, estresse, tabagismo, etilismo e sedentarismo. 
Condições de doenças gastrointestinais e sistêmicas também podem estar associadas com as 
modificações da composição bacteriana da microbiota intestinal ou com a disbiose, por meio 
de distintas assinaturas microbiológicas bacterianas. Estas incluem alterações taxonômicas, de 
diversidade e riqueza ao lado do predomínio de bactérias enteropatogênicas e diminuição 
de bactérias comensais e simbióticas.



XXIV APRESENTAÇÃO

A complexidade das disciplinas envolvidas e a rápida velocidade de publicações de impacto 
dificultam ao profissional de saúde que milita na área clínica o acompanhamento pari passu do 
avanço dos conhecimentos na área da microbiota intestinal humana. Basta sabermos que, de 
janeiro de 2020 a abril de 2021, de acordo com o PUBMED, foram publicados 12.701 artigos 
sobre microbiota intestinal, o que representa cerca de 800 artigos por mês sobre o tema. 
Entre as novas evidências, já verificamos o benefício potencial de corrigir estados de disbiose 
e, portanto, obter melhora clínica significativa por meio de modificações de estilo de vida, 
que incluem hábitos dietéticos, nutracêuticos, prebióticos, probióticos, simbióticos e mesmo 
transplante fecal, quando oportuno.

O propósito desta obra é oferecer uma visão abrangente do conhecimento disponível em 
microbiota intestinal e de intervenções possíveis para melhorar estados de disbiose. Contudo, 
vale alertar que essa ciência está em constante e rápida evolução e que, sem dúvida, novas 
informações vão surgir e alguns conceitos, anteriormente aceitos, desaparecerão. Este livro, 
ricamente ilustrado e composto por 42 capítulos com mais de 540 páginas, foi escrito mediante 
a especial colaboração de 80 notórios especialistas nacionais e internacionais (Argentina, Itália 
e França). Os autores nacionais pertencem às mais distintas universidades brasileiras, entre as 
quais, por ordem alfabética, encontramos Centro Universitário do Estado do Pará, Instituto de 
Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Universidade de São Paulo, Universidade Federal da Bahia, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do 
Paraná, Universidade Federal de São Paulo e Universidade Paulista. 

A obra foi cuidadosamente revisada por uma comissão científica editorial sob a 
coordenação da nutricionista Danielle Cristina Fonseca, com o auxílio de pesquisadores em 
microbiota intestinal do Laboratório de Nutrição e Cirurgia Metabólica do Aparelho Digestivo 
(Metanutri) – LIM-35 do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (HCFMUSP).

Nossos autores descrevem com clareza e riqueza de detalhes o que precisamos saber, de 
início, para desvendar os mistérios da microbiota intestinal. 

A obra é dividida em três partes, que abrangem os temas mais importantes e atuais na 
área. Na Parte 1, caracteriza-se a microbiota intestinal e o seu sequenciamento, assim como as 
suas modificações na infância e no envelhecimento. A Parte 2 apresenta aspectos da fisiologia 
e fisiopatologia de microbiota intestinal em termos de obesidade, cirurgia bariátrica, sistema 
imunológico, nervoso e do atleta. Por fim, a Parte 3, mais extensa, discute as alterações em 
saúde, disbiose e terapia com prebióticos, probióticos e simbióticos em vários e distintos 
estados de doença.

Agradecemos sobremaneira a todos que nos prestigiaram com o seu conhecimento e 
dedicaram o seu precioso tempo para comporem a presente obra, que existe exclusivamente 
graças ao elevado conhecimento de nossos autores e revisores. Somos gratos à Editora Atheneu, 
na figura de seu Diretor-Médico e amigo Paulo Rzezinski, que tornou possível esta publicação.

Nosso objetivo final é que este livro possa ser fonte fidedigna de consulta para médicos, 
nutricionistas e outros profissionais de saúde que desejem se introduzir na seara da microbiota 
intestinal. Nosso maior e final intuito é contribuir para que o conhecimento da microbiota intestinal 
e a sua manipulação possam beneficiar todos aqueles que estão sob nossos cuidados clínicos.

Dan L. Waitzberg
Alan Hiltner

Rafael Malagoli Rocha
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PARTE 1

Microbiota do Tubo Digestivo



Microbiota Intestinal – 
Caracterização e Função

Alan Hiltner Almeida
Sulamita de Freitas Franco

1

Introdução: o projeto microbioma humano
No dia 26 de junho de 2000, Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, acompanha-

do via satélite pelo primeiro-ministro Inglês Tony Blair e, presencialmente pelos cientistas Francis 
Collins e Craig Venter, fez um discurso televisionado da Casa Branca, anunciando a conclusão do 
primeiro rascunho do sequenciamento do genoma humano. Foi um momento emblemático para 
a ciência e representou a conclusão de uma das mais vastas viagens exploratórias da história da 
humanidade. Até hoje, o Projeto Genoma Humano permanece como o maior esforço colabora-
tivo da biociência mundial, tendo envolvido centenas de cientistas em mais de 20 universidades 
e 6 países, para desvendar o código da vida que havia sido descoberto por Watson e Crick quase 
50 anos antes. 

Um trecho do discurso de Clinton é suficiente para demonstrar a magnitude do projeto:
“Estamos aqui para celebrar a conclusão do primeiro mapeamento de todo o genoma 
humano. Sem dúvida, este é o mapa mais importante e maravilhoso já produzido pela 
humanidade. O anúncio de hoje representa mais do que apenas um triunfo épico da 
ciência e da razão. Afinal, quando Galileu descobriu que podia usar as ferramentas da 
matemática e da mecânica para entender o movimento dos corpos celestes, ele sentiu, 
nas palavras de um eminente pesquisador, que ele havia aprendido a língua em que 
Deus havia criado o universo. Hoje, estamos aprendendo a linguagem na qual Deus criou 
a vida. Estamos cada vez mais admirados pela complexidade, a beleza, a maravilha do 
dom mais divino e sagrado de Deus. Com esse novo conhecimento profundo, a humani-
dade está prestes a ganhar imenso poder de cura. A ciência do genoma terá um impacto 
real em todas as nossas vidas – e, ainda mais, na vida de nossos filhos. Revolucionará 
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o diagnóstico, a prevenção e o tratamento da maioria, senão de todas, as doenças hu-
manas. Nos próximos anos, os médicos serão cada vez mais capazes de curar doenças 
como Alzheimer, Parkinson, diabetes e câncer, atacando suas raízes genéticas (...). De 
fato, agora é concebível que os filhos de nossos filhos conheçam o termo câncer apenas 
como uma constelação de estrelas...”1

O primeiro rascunho anunciado por Clinton havia sequenciado fragmentos que correspon-
diam a 97% de todo o genoma, e ordenado corretamente cerca de 85% dos 3 bilhões de pares 
de bases que compõem o DNA humano. O sequenciamento completo foi publicado na Nature e 
na Science em fevereiro de 2001, e o Projeto Genoma Humano oficialmente encerrado em abril 
de 2003, como um dos grandes triunfos da ciência. 

Hoje, quase 20 anos depois do anúncio histórico de Clinton, constatamos que a evolução no 
tratamento do Alzheimer, da doença de Parkinson, da diabetes e de diversos tipos câncer não 
caminhou na velocidade que se anunciava naquela histórica manhã de junho de 2000. O que 
aconteceu? Por que a profecia de Clinton ainda não se realizou?

Em primeiro lugar, da mesma forma que publicar um livro não é a mesma coisa que com-
preendê-lo, sequenciar todo o genoma não é a mesma coisa que entender as funções de todos 
os seus genes. A interpretação do genoma humano se mostrou uma tarefa muito mais complexa 
do que se estimava originalmente.a

A principal razão, entretanto, é que nem tudo que nosso corpo expressa é fruto do nos-
so DNA. Nossos 20.000 genes não contam a história toda. No livro da vida humana, o DNA 
humano não escreve todos os capítulos. O papel do genoma na determinação da saúde foi 
superestimado. Não se havia levado, por exemplo, em conta a influência do microbioma. Os 
genes dos microrganismos que nos habitam também possuem grande importância sobre 
nossa saúde.

Em verdade, o próprio conceito de microbioma ainda era muito incipiente. A compreen-
são sobre o papel dos microrganismos na saúde humana ainda era baseada na teoria dos 
germes legada por Louis Pasteur e refinada por Robert Koch e seus seguidores. Esta teoria, 
responsável por enormes avanços na medicina e pela cura de diversas doenças, focou-se ba-
sicamente no papel patogênico de bactérias, fungos e vírus, analisados isoladamente, sobre a 
saúde humana. Embora Eli Metchnikov, recebedor do prêmio Nobel de medicina pelos estudos 
sobre fagocitose tivesse chamado a atenção, desde 1908, para o papel potencialmente bené-
fico dos microrganismos no corpo humano, a perspectiva de análise legada por Pasteur e Kock 
permaneceu dominante na ciência médica até muito recentemente.

Para mudar este panorama, além da evolução tecnológica, foi preciso que cientistas fora 
do campo médico, que estudavam o papel de microrganismos no meio ambiente, tanto no solo 
quanto na água do mar, chamassem a atenção para o fato de que raramente os microrganismos 
eram encontrados isolados, mas sim como um consórcio complexo, e que sua ação em concerto

a  De acordo com o Projeto ENCODE, do ponto de vista bioquímico, cerca de 80% do nosso genoma serve algum 
propósito, mesmo que não tenhamos clareza sobre qual seja.2 Outros estudos indicam que apenas 8,2% do nosso DNA 
possui funcionalidade, e que a parte restante é “ruído” ou “lixo evolutivo”. Um estudo mais recente estima que a parte 
“funcional” do nosso DNA é de 25%. A magnitude da discrepância entre as “faixas de funcionalidade” do genoma 
humano evidencia que ainda estamos distantes de interpretá-lo completamente. A parte mais bem entendida do DNA 
humano é o exoma, que codifica as proteínas funcionais. O exoma, entretanto, corresponde a apenas 1,5% do genoma 
total.
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era benéfica para os oceanos e para o solo. Quando pesquisadores da área médica olhavam 
para comunidades microbianas não patogênicas, como as que povoam o trato gastrointes-
tinal (TGI), considerava-se que este conjunto de bactérias eram comensais: organismos que 
obtém vantagem por viverem associados ao hospedeiro, mas que não possuem significati-
vos efeitos positivos ou negativos sobre ele. A relevância das funções bioquímicas dos genes 
do microbioma em comparação com as funções bioquímicas dos genes do DNA humano não 
eram conhecidas. 

Felizmente, as ciências se comunicam e os cientistas da medicina perceberam que os concei-
tos desenvolvidos pelos microbiologistas da área ambiental poderiam também ser válidos para 
a saúde humana. Duas constatações se somaram: a da insuficiência do genoma humano para 
determinar a todas as funções bioquímicas e a que microrganismos que habitam o organismo 
humano atuam de forma consorciada (e não isolada) em funções que vão muito além do comen-
salismo ou da patogenicidade. 

À medida que esse entendimento foi ganhando força, ficava claro que seria necessário iden-
tificar o conjunto de microrganismos que colonizam o corpo humano. A boa notícia foi que, as 
tecnologias desenvolvidas para sequenciar o genoma humano, podiam ser aplicadas com pe-
quenas adaptações, para esta finalidade. Ao invés de sequenciar uma longa cadeia de DNA (o 
DNA humano, se “esticado” possui cerca de 2,5 metros de comprimento) com o objetivo de 
saber o ordenamento de seus pares de bases, bastaria sequenciar milhares de DNAs curtos (o 
DNA de uma bactéria possui de 1 a 2 milímetros de comprimento) para identificar uma espécie 
e diferenciá-la de outra.b

Assim, em 2007, o National Institutes of Health lançou o Projeto Microbioma Humano 
(PMH). Foi uma extensão lógica, do ponto de vista conceitual e experimental, do que havia sido o 
Projeto Genoma Humano (PGH). As tecnologias de sequenciamento genético desenvolvidas para 
o PGH tornaram possível não apenas identificar as espécies que colonizam o corpo humano, mas 
também estudar comunidades microbianas inteiras sem as restrições anteriormente impostas 
pela necessidade do cultivo de bactérias. 

O PMH foi constituído por duas fases. Na primeira, de 2007 a 2014, o objetivo foi identificar 
e caracterizar as diferentes espécies de microrganismos que compõem o microbioma do corpo 
humano, correlacionando-os com os fenótipos do indivíduo. Os primeiros achados do projeto 
microbioma humano foram publicados em 2012,2 quando pela primeira vez se teve uma noção 
clara de que os seres humanos são na verdade “superorganismos”, que abriga uma coletividade 
de espécies vivendo em profunda interação. O PMH sequenciou 5 sítios corporais (boca, nariz, 
pele, trato intestinal e genitais), evidenciando enorme diferença de composição em todos eles, 
assim como em cada um, de indivíduo para indivíduo. 

A publicação dos dados iniciais, motivou uma corrida de publicações na área, transformando 
o estudo do microbioma na mais ativa fronteira de pesquisa médica da atualidade. A Figura 1.1 
ilustra o crescimento exponencial das pesquisas em microbioma.3

A primeira fase do projeto deixou claro que a composição taxonômica do microbioma não 
estava fortemente correlacionada com os fenótipos e que isto exigiria uma análise mais abran-
gente e aprofundada da inter-relação microbioma-hospedeiro, culminando na segunda fase do 
projeto, intitulada Projeto Integrativo do Microbioma Humano.

b  Em verdade, como se explicará mais adiante, para identificar seguramente uma espécie bacteriana, nem é necessário 
sequenciar todo o seu DNA, mas apenas o trecho chamado de região hipervariável. 
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Figura 1.1. Crescimento das publicações sobre microbioma.
Fonte: Forbes et al, 2018.4

O objetivo dessa fase consistia em elucidar os mecanismos de interação microbioma-hos-
pedeiro que produzem consequências relacionadas à saúde, e sua evolução ao longo do tempo. 
Como este objetivo é muito vasto, a fase 2 se concentrou em três áreas de estudo bem definidas 
para avaliar a influência do microbioma:

a. Gestação e nascimento prematuro;
b. Doenças inflamatórias intestinais (DII);
c. Pré-diabetes.

A Figura 1.2 ilustra o escopo e os objetivos das duas fases do projeto microbioma humano. 
Juntas, as duas fases do PMH produziram 42 terabites de dados (sequências genéticas, 

análises metagênomicas, informações clínicas e resultados) que se encontram arquivados, 
administrados e disponibilizados para consulta pública no Data Coordination Center (DCC) 
do National Institutes of Health. Como frequentemente ocorre em grandes estudos semi-
nais, o PMH suscitou mais perguntas do que respondeu. O PMH abriu novas avenidas de 
pesquisa e a evolução tecnológica barateou de maneira tão significativa os processos de 
sequenciamento, que se espera a geração de novas descobertas em ritmo acelerado nos 
anos vindouros. 
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Figura 1.2. Escopo das fases do Projeto Microbioma Humano (HMP).
Fonte: HPM Integrative, 2014.3
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Estimando a importância do microbioma na saúde humana

Os resultados do Projeto Microbioma Humano alteraram a visão da ciência médica em rela-
ção aos microrganismos. Talvez a mudança mais radical tenha sido a constatação de que a maior 
parte destes pequenos habitantes do organismo do hospedeiro cria um ecossistema que presta 
serviços benéficos fundamentais à saúde humana. 

O PMH mostrou que cada pessoa está longe de abrigar um mesmo conjunto de microrga-
nismos. Pelo contrário, pouquíssimos grupos de bactérias são comuns a todos. Cada indivíduo 
possui comunidades de microrganismos tão singulares quanto as impressões digitais. O micro-
bioma de gêmeos univitelinos é tão diferente entre si quanto o de gêmeos bivitelinos. Enquanto 
o genoma humano é 99,5% idêntico entre indivíduos, o microbioma de dois indivíduos pode 
possuir nenhuma sobreposição entre suas espécies, estabelecendo um grau de personalização 
tão elevado que pode gerar até aplicações forenses.3

O PMH mostrou também que o microbioma é transferido da mãe para o filho no nascimen-
to, se desenvolve ao longo da infância, até atingir uma configuração estável e resiliente, mas que 
pode ser alterada ou sofrer transições rápidas. Genericamente, em condições adequadas, as 
bactérias podem se duplicar a cada 20 minutos,3 o que possibilita modificações significativas de 
um dia para o outro em consequência de um fator externo impactante. Na retirada desse fator, 
entretanto, a microbiota tende a retornar ao seu estado original, sendo por isso relativamente 
resiliente, até que se estruture um novo padrão de estabilidade. A combinação dessas duas ca-
racterísticas do microbioma, estabilidade e plasticidade, confere à modulação do microbioma a 
condição de estratégica terapêutica promissora.

Os conhecimentos, adquiridos com o PMH, caracterizam o microbioma como um componen-
te integral da biologia humana, com papel preponderante na saúde e bem estar. Artigo publicado 
no periódico Nature em 20183 indica que existem aproximadamente três células bacterianas 
para cada célula humana. As células são a unidade básica do metabolismo e, por consequência, 
maior número de atividades metabólicas são realizadas pelo microbioma do que pelo próprio 
genoma. Basta um exemplo para ilustrar a importância desse ponto: uma única espécie de bacté-
ria da microbiota intestinal (MI), a Bacteroides cellulosilyticus WH2, metaboliza um total de 424 
hidrolases de glicosídeos, polissacarídeos e esterases de carboidratos, quantidade que é 25 vezes 
maior que o número de enzimas codificadas pelo genoma humano e que são segregadas no TGI.3

A MI amplia a fisiologia digestiva dos mamíferos, fornecendo-lhes um armamento de diver-
sas enzimas degradantes de polissacarídeos, enzimas que não são produzidas por genomas de 
mamíferos. A degradação dos polissacarídeos mais complexos requer necessariamente a expres-
são concertada de múltiplos CAZymes e outras proteínas. Das 76 famílias diferentes de CAZyme 
(enzimas ativas de carboidratos) presentes na B. cellulosilyticus WH2, 56 não são expressas pelo 
genoma humano, indicando a magnitude da expansão metabólica que até mesmo uma única 
bactéria intestinal acrescenta. Sem o auxílio da microbiota, humanos e outros animais seriam 
simplesmente incapazes de assimilar nutrientes de uma parcela substancial de polissacarídeos 
alimentares. Em verdade, nossa capacidade intrínseca de digerir moléculas de carboidratos com-
plexos permanece limitada apenas ao amido, à lactose e à sacarose.

Não menos importante, vale lembrar que as doenças frequentemente são o resultado de 
desordens bioquímicas. A bioquímica, por sua vez, é condicionada pelos genes e o microbioma 
humano contém mais genes do que a quantidade de genes humanos. A quantidade de diferen-
tes espécies presentes no microbioma intestinal de um indivíduo normalmente situa-se entre 
500 a 1.000, num universo de cerca de 35.000 espécies possíveis. Considerando 1.000 espécies 
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por indivíduo e a média de 2.000 genes por espécie, o referido artigo estima que o microbioma 
abriga um catálogo de 2 milhões de genes, o que equivale a aproximadamente 100 vezes a quan-
tidade de genes do genoma humano (aproximadamente 20.000).3-6

Não se pode menosprezar a importância do microbioma para o tratamento de diversas doen-
ças. A microbiologia humana se estende para muito além do tratamento de infeções e doenças 
gastrintestinais, para áreas antes consideradas fora dos limites, como metabolismo, neoplasias, 
gestação e funcionamento do sistema nervoso central. A Figura 1.3 ilustra a esfera de influência 
do microbioma.3

Descrição do microbioma no trato gastrointestinal

Até este ponto, os termos microbioma e microbiota têm sido utilizados comumente como 
sinônimos, mas os dois conceitos não se confundem. O termo microbioma refere-se ao conjunto 
de microrganismos e seus genes e metabólitos que habitam um ambiente ou hospedeiro, ao 
passo que o termo microbiota se refere ao subconjunto de microrganismos (por exemplo, as 
bactérias) que residem em um sítio particular do hospedeiro. O foco deste livro é a microbiota 
intestinal (MI), sendo por isso necessária à sua breve caracterização. 

Estima-se que a MI responda por cerca de 70% do total de espécies contidas no microbioma 
de um indivíduo, sendo a mais relevante em número de processos metabólicos e na promoção 
da saúde ou doença. A maior parte da MI é composta de bactérias anaeróbicas que podem 
pertencer a até 50 filos distintos. Apesar dessas múltiplas possibilidades, uma microbiota sau-
dável é dominada por dois filos apenas: o das bactérias Firmicutes e o das Bacteroidetes, que 
somados respondem por cerca de 80% do total. Em seguida, vem os filos das Proteobactérias, 

Figura 1.3. Âmbito de influência do microbioma humano.
Fonte: Lynch e Perdesen, 2016.7
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Verrucomicrobia, Actinobactérias, Fusobactérias, Acidobactérias e Cianobactérias. Todos os ou-
tros filos aparecem em menores proporções, ou simplesmente podem não estar presentes. No 
Capítulo 2, onde se apresenta uma das maneiras de se interpretar um sequenciamento genético 
de microbiota intestinal, a importância desses filos será discutida com mais detalhes.

A microbiota do TGI não é homogênea. Ela varia em quantidade e em composição, depen-
dendo da porção do trato que está sendo considerada. A concentração de microrganismos au-
menta progressivamente ao longo do TGI, com quantidade mínima no estomago e máxima no 
cólon. O estômago e o duodeno são inóspitos e poucas espécies de bactérias são resistentes à 
acidez estomacal, à concentração de bile ou às enzimas pancreáticas. O estômago abriga em mé-
dia apenas 101 bactérias por grama de conteúdo, quantidade que se eleva para 103 no duodeno, 
104 no jejuno, 107 no íleo e, finalmente, 1012 no cólon.3 É importante lembrar que o microbioma 
intestinal é também composto por vírus, fungos, arqueas e fagos, cujo papel na manutenção de 
um microbioma intestinal saudável não pode ser desprezado.

A Figura 1.4 ilustra a quantidade e o perfil das bactérias que se encontram no trato 
gastrointestinal. 

Além de variar longitudinalmente, os perfis bacterianos também variam a depender da ca-
mada intestinal: maior diversidade no lúmen e menor diversidade no epitélio intestinal. Essa 
variação transversal é de suma importância para a manutenção da saúde, pois as sucessivas 
camadas intestinais formam barreiras que impedem as bactérias de atingirem à corrente san-
guínea. Mesmo as bactérias consideradas benéficas, se translocadas para a corrente sanguínea, 
podem produzir graves consequências. 

Figura 1.4. Colonização microbiana longitudinal e transversal do trato intestinal.
Fonte: Sekirov et al, 2010.5
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A primeira barreira é microbiana, se estabelece entre o lúmen e a camada externa de muco 
e é composta por bactérias comensais e simbióticas, que exercem um mecanismo de exclusão 
competitiva sobre as bactérias patogênicas (resistência à colonização patogênica). 

A segunda barreira é química, situa-se na camada de muco, pela ação bactericida das proteí-
nas contidas na mucina.c Somente bactérias especializadas conseguem sobreviver em meio ao 
muco e nutrir-se dele, sendo a Akkermansia muciniphila uma das mais estudadas atualmente, 
por seu papel no estímulo para a produção da mucina.4 

A terceira barreira é física, composta pela parede epitelial, onde a junção dos enterócitos 
define o nível de permeabilidade paracelular e o funcionamento dos enterócitos regula a per-
meabilidade transcelular. Quando as junções dos enterócitos não são suficientemente “aperta-
das”, caracteriza-se a condição indesejável de intestino permeável (leaky gut), sobrecarregando 
o sistema imune e colocando o corpo em permanente estado inflamatório.

Por fim, a quarta barreira é a imunológica, situa-se na lâmina própria e corresponde a ação 
em conjunto das células imunes, incluindo linfócitos T e B, macrófagos e células dendríticas. 
Assim, o perfil da MI desempenha papel preponderante na primeira barreira, via exclusão com-
petitiva de patógenos, e na segunda, via contribuição da regulação da espessura da camada de 
muco, que dificulta a translocação bacteriana. A Figura 1.53 ilustra esses mecanismos.

c O perfil de microbiota contida no muco é significativamente diferente do encontrado nas fezes, pois as bactérias do 
muco aderem a ele e não se deixam levar facilmente para as fezes.4

Figura 1.5. Barreiras contra a translocação microbiana.
Fonte: Wei Laboratories, 2018.
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Métodos de avaliação do microbioma
A redução de custo das tecnologias de sequenciamento genético transformou a capacidade 

científica de investigar a composição e a dinâmica do universo de microrganismos que habita o 
ser humano. A interação entre o sistema imunológico e a microbiota é o que auxilia na manuten-
ção da saúde ou perpetuação/progressão de doenças. Até muito recentemente, era impossível 
saber o que as bactérias que habitam o corpo humano estavam promovendo. Isso mudou com 
a disponibilização das tecnologias de mapeamento do microbioma, que vêm se tornando uma 
promissora ferramenta da medicina personalizada.

A quantidade de artigos publicados a respeito do tema tem crescido exponencialmente, no 
entanto, os resultados nem sempre são convergentes entre si, situação frequente quando se 
faz pesquisa na fronteira da ciência. No contexto atual, até mesmo a comparação entre estudos 
tem sido difícil, pois falta padronização de procedimentos, desde técnicas de coleta, escolha da 
região do gene a ser identificada, até a taxonomização dos resultados, que impossibilitam ou di-
ficultam, muitas vezes, a reprodutibilidade do experimento e a confirmação de suas conclusões. 

Nesse sentido, é de grande importância compreender corretamente os métodos de avalia-
ção do microbioma e das técnicas utilizadas no sequenciamento para se fazer uso adequado das 
tecnologias e tirar as conclusões corretas. 

Técnicas de sequenciamento do microbioma

A metagenômica consiste no conjunto de técnicas utilizadas para identificar o perfil do mi-
crobioma, definido como a identificação e distribuição de frequência de todos os microrganismos 
presentes no hospedeiro, sítio ou ambiente estudado. As duas principais técnicas de metagenô-
mica são a análise por gene marcador, sendo o gene mais comum o 16S rRNA, daqui por diante 
referida apenas como “16S” e o “shotgun”, esta última também conhecida como Whole Genome 
Sequencing, ou simplesmente “WGS”.

As duas técnicas consistem no sequenciamento de DNA contido numa amostra, comparan-
do os resultados encontrados com as sequências depositadas em bancos de dados taxonômicos, 
que guardam as sequências de DNA características e específicas de cada microrganismo. 

A principal diferença entre as duas técnicas é que a metodologia shotgun faz o sequen-
ciamento de todo o DNA, de todos os microrganismos, ao passo que a técnica 16S faz o se-
quenciamento apenas um segmento do DNA (análise por gene marcador) de um grupo de 
microrganismos (bactérias e arqueas). Por sequenciar apenas uma parte do DNA, e não a sua 
totalidade, 16S apresenta menor custo comparada ao WGS. 

Para identificar um microrganismo sequenciando apenas uma pequena parte do seu DNA, a 
técnica 16S se vale de um princípio inteligente: na existência de um trecho de DNA que seja sufi-
cientemente diverso e único para identificar de maneira inequívoca um microrganismo, pode-se 
dispensar o sequenciamento do todo. É um princípio semelhante ao do uso da impressão digital 
para identificar inequivocamente um indivíduo. No caso das digitais, o escaneamento de apenas 
uma pequena parte do corpo (a ponta do dedo) é suficiente para individualizar a pessoa. 

Investigando a integralidade do DNA de diversos microrganismos, os cientistas descobriram 
que as bactérias possuem um gene, o 16S rRNA, que varia tanto de um tipo de microrganismo 
para outro, que o sequenciamento de regiões deste gene é suficiente para identificar um gênero, 
ou até mesmo a espécie de um microrganismo. O gene 16S rRNA possui 9 regiões hipervariáveis, 
nomeadas V1 a V9, e as técnicas de sequenciamento 16S mapeiam uma ou mais dessas regiões 
para taxonomizar o microrganismo.
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A técnica 16S apresenta duas limitações em relação ao shotgun:
a. Como apenas procariotos (bactérias e arqueas) possuem o gene 16S rRNA, a técnica não 

pode ser usada para sequenciar e identificar outros microrganismos como fungos ou vírus. 
Assim, quando for necessário investigar doenças causadas por outros microrganismos, 
que não as bactérias, a técnica 16S não deve ser utilizada;

b. Em alguns casos, bactérias de diferentes espécies possuem sequência de bases na região 
16S muitíssimo similares e, nesses casos, não é possível definir se aquele fragmento de 
DNA pertence à espécie “x” ou “y”. Quando isso acontece, a técnica 16S classifica o mi-
crorganismo no seu nível taxonômico imediatamente anterior, o que no exemplo acima 
corresponderia ao gênero. É por isso que sequenciamentos 16S costumam ter uma acurá-
cia em torno de 90% para gêneros e de 50% a 75% para espécies. 

As limitações da técnica 16S são aceitáveis para a maior parte dos escopos de pesquisa e 
são compensadas pelo seu menor custo, o que tornou essa técnica a mais utilizada para estudos 
de sequenciamento de microbioma em todo mundo. É de se esperar, entretanto, que a conti-
nuidade do barateamento do WGS, aliado à sua superior precisão, assim como sua aplicação à 
totalidade dos microrganismos, faça com que esta se torne a técnica predominante no futuro. O 
Quadro 1.1 apresenta uma comparação entre as duas técnicas.3

Vale ressaltar que as técnicas metagênomicas (16S ou shotgun) têm como objetivo des-
crever a estrutura da microbiota estudada (quais bactérias estão lá e em que percentual), mas 
não a sua função. As duas técnicas não identificam se o microrganismo encontrado no sequen-
ciamento estava vivo, ativo, dormente ou morto, nem o que potencialmente esses organismos 
podem fazer. 

Para saber a função do microbioma ou o que cada uma de suas bactérias faz, é necessá-
rio usar técnicas de metabolômica, que consistem em identificar e quantificar o conjunto de 
substância que estão sendo produzidas ou modificados por cada organismo (metabólitos).5 O 
metabolôma representa o conjunto de todos os metabólitos produzidos por um organismo, 
sendo essas substâncias consideradas os produtos finais dos processos celulares.

Paralelamente, para saber se as bactérias do microbioma estão ativas, é necessário utilizar 
técnicas de metatranscriptômica, definida como “a ciência que estuda a expressão gênica de 
microrganismos (...)”. Pode ser usada para estudar a diversidade dos genes ativos dentro dessa 
comunidade, quantificar seus níveis de expressão e monitorar como esses níveis mudam em 
diferentes condições. A vantagem da metatranscriptômica é que ela pode fornecer informa-
ções sobre diferenças nas funções ativas de comunidades microbianas que parecem ser as 
mesmas em termos de composição microbiana.7

Por fim, a metagenômica, a metabolômica e a metatranscriptômica podem ser comple-
mentadas pela proteômica, que consiste em identificar o conjunto completo de proteínas numa 
célula (proteoma), conhecendo sua estrutura e função.8 A integração de todas as “ômicas” é, fre-
quentemente, referida como genômica funcional. Numa analogia com outros campos da medici-
na, a metagenômica seria a anatomia (estudo da estrutura), e a metabolômica, transcriptômica 
e proteômica, campos da fisiologia (estudo da função).9

Atualmente, as técnicas que possibilitam conhecer a função são muito mais caras de serem 
aplicadas do que as técnicas que identificam a estrutura. Assim, a metagenômica pôde produzir 
muito mais estudos do que as outras “ômicas”. Para desvendar a função do microbioma de manei-
ra menos onerosa, grande número de estudos tem procurado correlacionar os sintomas clínicos 
com a composição do microbioma. Correlação, entretanto, não se confunde com causalidade, e 



14 CAPÍTULO 1

Parte 1: Microbiota do Tubo Digestivo

esses estudos se limitam a apontar a associação entre determinadas configurações de microbio-
ma e uma determinada doença, o que deu origem sugere o conceito de assinaturas microbianas. 

Encontra-se uma assinatura microbiana quando, dentre as centenas de espécies de bacté-
rias presentes numa microbiota, é encontrado um pequeno grupo cuja configuração da distri-
buição de frequência relativa dos seus componentes é consistentemente correlacionada com 
determinados sintomas, sinais ou doenças no hospedeiro. A assinatura microbiana é, portanto, 
uma forma específica de disbiose (alteração do perfil de microbiota), que se encontra associada 
a uma doença específica. 

A título de exemplo, a Figura 1.6 ilustra uma assinatura microbiana encontrada para a escle-
rose múltipla.

Quadro 1.1: Prós e contras das principais técnicas de metagenômica

Método Prós Contras

Análise por gene 
marcador (p. ex., 16S)

• Preparação de amostras e análise 
simples, rápida e barata

• Correlaciona bem com conteúdo 
genômico

• Possibilita a análise de amostras com 
baixa biomassa e de hospedeiros 
altamente contaminados

• Grandes conjuntos de dados públicos 
disponíveis para comparação

• Não diferencia organismos vivos, mortos 
ou ativos

• Sujeito a viés de amplificação
• Requer conhecimento prévio da 

comunidade microbiana
• Resolução normalmente limitada ao nível 

de gênero
• Requer controles negativos apropriados
• Informações funcionais limitadas

WGS

• Pode inferir diretamente a abundância 
relativa de genes funcionais microbianos: 
a identidade taxonômica e filogenética 
microbiana ao nível das espécies e 
linhagens é atingível para os organismos 
conhecidos

• É capaz de identificar fungos, vírus, 
plasmídeos, eucariontes microbianos etc.

• Sem viés relacionado à amplificação
• Pode estimar taxas de crescimento in 

situ para organismos-alvo com genomas 
sequenciados

• Permite a montagem de genomas 
microbianos com média populacional

• Pode ser usado para identificação de 
novos genes

• Relativamente caro, com etapas de 
preparação de amostras e análise de 
dados trabalhosa

• Vírus e plasmídeos não são bem 
anotados por metodologias padrão

• Não é possível discriminar organismos 
vivos, mortos ou ativos

• Média populacional de genomas 
microbianos tende a ser imprecisa devido 
a artefato de montagem

Metatranscriptoma

• Estima qual microrganismo da 
comunidade está transcrevendo quando 
em parceria com análise de gene 
marcador

• É capaz de diferenciar microrganismos 
vivos ativos versus inativos ou mortos e 
DNA extracelular

• Captura variação dinâmica intraindividual
• Avalia diretamente a atividade 

microbiana, excluindo respostas à 
intervenção e exposição a eventos

• Preparação de amostras e análise mais 
caras, trabalhosas e complexas

• Contaminação por mRNA hospedeiro e 
rRNA devem ser removidos

• Requer cuidados maiores na coleta e 
armazenamento de amostras

• Os dados são desviados a organismos 
com altas taxas de transcrição

• Requer sequenciamento de DNA 
emparelhado para desacoplar as taxas de 
transcrição de alterações na abundância 
bacteriana

Fonte: Knight et al, 2018.3
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Atualmente, não é possível afirmar categoricamente que a presença de um perfil específico 
de microbiota (assinatura microbiana) é a causa ou consequência de uma doença. No entanto, 
existem casos em que alterações no perfil de MI (assinatura microbiana) podem ser identificadas 
antes mesmo de aparecerem as primeiras queixas clínicas, como acontece na artrite reumatoide. 
Essa avaliação precoce favorece o manejo dos sintomas da doença. 

No caso de doenças já instaladas, a análise do microbioma pode ser uma ferramenta aces-
sória importante no acompanhamento e terapia personalizada para os pacientes. Nesses casos, 
uma intervenção sobre o microbioma, no sentido de aproximar o seu perfil da distribuição “nor-
mal” de eubiose, pode contribuir para suavizar os sintomas. Por fim, no que se refere à terapêu-
tica, a análise do microbioma caracteriza a MI de maneira detalhada e pode auxiliar na escolha 
da estratégia personalização da nutrição e medicina.
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Figura 1.6. Assinatura microbiana da esclerose múltipla: comparação de perfil de microbioma entre pacientes 
saudáveis (controle) e portadores de esclerose múltipla (EM), tratados ou não tratados.
Adaptada de Jangi S et al, 2016.10
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Vias de intervenção sobre o microbioma
Duas características fundamentais do microbioma são a sua estabilidade e a sua plasticida-

de. Isso significa que o microbioma pode ser alterado, mas tende a retornar à sua condição ante-
rior. É possível, entretanto, criar uma nova condição estrutural, em torno da qual o microbioma 
se estabilize. As principais formas de intervenção sobre o microbioma são:

Terapia nutricional

A dieta pode alterar profundamente a MI. Planos nutricionais irão, cada vez mais, se cons-
tituir numa forma de intervenção de baixo risco para modulação do microbioma. A relação en-
tre alimentos e a microbiota é de uma via de mão dupla, pois a microbiota intestinal também 
influencia a dieta. Por exemplo: a microbiota intestinal parece influenciar as concentrações de 
hormônios relacionados a fome e saciedade como leptina.9 Complementarmente, quando o 
acetato, AGCC produzido por algumas bactérias presentes na MI, tem sua concentração no san-
gue elevada, a produção de grelina, hormônio estimulador do apetite, aumenta, criando um 
ciclo. Uma questão que permanece em aberto é se, e como, o microbioma afeta as preferên-
cias alimentares. Os fatores nutricionais serão abordados mais profundamente no Capítulo 39 
– Modulação Nutricional da Microbiota.

Antibióticos

Os antibióticos possuem um efeito proporcionalmente mais impactante sobre a microbiota 
do que outros fatores. Eles reduzem rapidamente a diversidade da microbiota e sua administra-
ção na infância possui consequências que parecem perdurar no perfil da MI adulta, podendo 
favorecer o desenvolvimento de doenças futuras. 

O impacto negativo da administração de antibióticos não exclui uma possível participação 
dessa classe medicamentosa na restauração ou modulação do microbioma saudável. No entan-
to, ainda se faz necessária a realização de estudos mais robustos para promover o entendimento 
sobre os efeitos colaterais desse fármaco sobre a estrutura da microbiota intestinal. Antibióticos 
mais específicos, como a fidaxomicina, estão sendo desenvolvidos para minimizar o efeito dis-
ruptivo destes medicamentos sobre a microbiota.11

Adequação de estilo de vida

O estilo de vida possui forte influência sobre microbiota. Dentre os principais aspectos de 
estilo de vida que possuem impacto sobre a microbiota,12-15 pode-se enumerar:

1. Convivência com animais domésticos (p. ex., interação com animais de estimação tem sido 
associada ao menor risco de desenvolvimento de asma);12

2. Prática de exercícios regularmente;
3. Horas de sono (p. ex., privação de sono tem sido associada a uma maior razão de Firmicutes/

Bacteroidetes e aumento da abundância de Coriobacteriaceae e Erysipelotrichaceae);13

4. Nível de estresse (p. ex., o estresse aumenta a permeabilidade intestinal, por consequên-
cia alterando a resposta inflamatória);14,15

5. Local de habitação/trabalho (p. ex., o microbioma do marinheiro se altera quando ele está 
em terra, comparado com o de quando ele passa longo período no mar);
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6. Interação física (o microbioma se compartilha e se transfere, em medida tanto mais inten-
sa quanto maior for a frequência e intensidade da interação);

7. Hábitos de higiene.

Uso de prebióticos, probióticos e transplante de microbiota fecal (TMF)

Prebióticos e probióticos são opções terapêuticas muito estudadas e utilizadas no manejo da 
microbiota intestinal. Os inúmeros impactos positivos do uso destes suplementos e ou alimentos 
serão descritos detalhadamente nos capítulos que pertencem à Parte 3 deste livro, que trata de 
“Alterações em Saúde, Disbiose e Terapia com Prebióticos, Probióticos e Simbióticos”.

No caso do transplante de microbiota fecal (TMF), embora atualmente tenha se tornado 
uma opção de tratamento para várias enfermidades, sobretudo das infecções por Clostridium 
difficile e Retocolite ulcerativa, seu emprego é muito antigo, remontando do Século II na China. 
Os detalhes sobre a indicação da realização de TMF, bem como os resultados clínicos conhecidos 
e a metodologia hoje utilizada, estão descritos no Capítulo 19 – Infecção por Clostridium difficile: 
Transplante de Microbiota Fecal. 

Conclusões
As análises de microbioma estão revolucionando a prática clínica através de uma detalhada 

estratificação de pacientes, do entendimento de diversas doenças e da criação das condições 
para terapêuticas verdadeiramente personalizadas.

De acordo com a evolução das tecnologias analíticas da microbiota intestinal, acredita-se 
que o sequenciamento de microbioma passará a ser utilizados para identificação de biomarca-
dores, que possam predizer ou diagnosticar diversas condições clínicas, de maneira não invasiva. 

O sequenciamento do microbioma já apresenta diversas aplicações na clínica médica, mas 
as descobertas estão apenas começando. No futuro, olharemos para trás e perguntaremos a 
nós mesmos como pudemos passar tanto tempo sem levar em conta modulação da microbiota 
intestinal como estratégia terapêutica. 

Os próximos capítulos apresentarão o estado da arte sobre a pesquisa no campo do micro-
bioma humano, onde poucas especialidades médicas ficam de fora. Da pediatria a geriatria, da 
ortopedia à psiquiatria, passando pelo tratamento de diversos tipos de câncer, as descobertas 
sobre o microbioma estarão impulsionando o avanço da medicina em todos os seus campos.
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