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O EIXO CÉREBRO-INTESTINO

A COMUNICAÇÃO
CÉREBRO-INTESTINO:

avanços recentes em pesquisas no
eixo microbioma-intestino-cérebro
Nos anos 1980, cientistas e médicos começaram a examinar a relação entre cérebro e intestino, e também as
bactérias existentes no intestino.
Agora chamamos essa relação de eixo cérebro-intestino ou eixo microbioma-intestino-cérebro. Com o tempo,
avanços em pesquisa revelaram evidências adicionais de
que a comunicação bidirecional ocorre entre essas estruturas e se intensifica em tempos de estresse.
O intestino pode ser chamado de “segundo cérebro”,
pois hospeda o sistema nervoso entérico (SNE), uma rede
neural que permite que o intestino funcione sem instruções do cérebro [Liang 2018]. O SNE mantém o controle
do sistema digestivo e desempenha um papel importante
em peristaltismo, secreção e percepção da dor. O intestino não é apenas lar do SNE, também fornece alimento
e abrigo para microrganismos comensais: o microbioma
intestinal. A evolução das técnicas laboratoriais e ômicas
na última década nos permitiu obter melhor entendimento
desses microrganismos. Hoje há evidências de que o intestino e seu microbioma trabalham juntos e afetam imunidade, funções endócrinas, funções intestinais e neurotransmissão.

Os humanos são superorganismos que vivem em simbiose com trilhões de micróbios distribuídos por todo o corpo. Mais de 90% de nossas células são microrganismos.
Por nosso estilo de vida moderno – higiene excessiva e
mudanças de dieta –, começamos a perder diversidade.
Pesquisas recentes sugerem que uma dieta rica em gorduras, por exemplo, pode ter influência negativa no microbioma intestinal e no cérebro. Uma dieta rica em ácidos
graxos saturados pode ter efeitos prejudiciais não apenas no microbioma intestinal – caracterizado pela menor
diversidade de espécies microbianas intestinais –, mas
também na função cerebral, induzindo comportamento
semelhante ao da depressão [MyNewGut project].
Na psicologia, pesquisadores e profissionais têm reconhecido cada vez mais os pacientes como superorganismos,
considerando o microbioma como forma de identificar
doenças (biomarcadores) e de estratificar e tratar aqueles
sob seus cuidados. Desvendar os segredos do microbioma poderia, portanto, nos dar acesso a um tesouro em
forma de nutrição personalizada e recursos de tratamento.
O eixo cérebro-intestino é composto principalmente de três
vias: neural (SNE e nervo vago), neuroendócrina e imune.
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MAIS DE

1.400

diferentes espécies
de bactérias foram
identificadas nos intestinos.

MENOS DE

50

estudos
clínicos

sobre psicobióticos
foram publicados.
Esperamos que esses
números dobrem, já que
mais de 60 foram iniciados
nos últimos 2 anos.

Cérebro e intestinos se
comunicam por uma vasta
rede de

500

milhões

de neurônios que inervam
o intestino: O SISTEMA
NERVOSO ENTÉRICO (SNE).

ENTRE 2004 E 2019

cerca de

2.300

PUBLICAÇÕES E
REVISÕES CIENTÍFICAS
sobre o eixo cérebro-intestino foram publicadas.
São muitos avanços
em pesquisa.
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SERES HUMANOS SÃO
SUPERORGANISMOS VIVENDO
EM SIMBIOSE COM TRILHÕES
DE MICRÓBIOS DISTRIBUÍDOS
PELO CORPO.

Então, o que acontece conosco em
momentos de estresse e como o cérebro reage a situações estressantes?
O CÍRCULO VICIOSO DA INFLAMAÇÃO
Quando vivenciamos um evento estressante, a amígdala, área do cérebro que controla nossas emoções,
envia um sinal de socorro ao hipotálamo, o centro de comando cerebral.
O hipotálamo, então, envia um alerta
por meio de nosso sistema nervoso, que responde liberando uma enxurrada de hormônios do estresse,
incluindo adrenalina e cortisol. Por
sua vez, esses hormônios preparam
nosso corpo para uma ação de emergência, conhecida como resposta de
luta ou fuga. Entre os sintomas físicos
comuns de estresse estão batimento cardíaco forte, rigidez muscular,
aumento da pressão arterial e respiração acelerada. Essas mudanças
físicas aumentam força e resistência,
melhoram o tempo de reação e aumentam nosso foco, preparando-nos
para lutar ou escapar em resposta à
situação estressante.
Quando o corpo é repetidamente exposto ao estresse, pode iniciar um
círculo vicioso de inflamação. Essa
inflamação e a ação dos patógenos
podem levar ao aumento da permea
bilidade da barreira, permitindo a
translocação bacteriana e a sinalização da inflamação do intestino para
o cérebro através do nervo vago. O
cérebro interpreta esse sinal de inflamação como um novo estressor. Se
a tendência continuar, a combinação
do referido estressor com o estressor
externo levará, após algum tempo, a

sintomas psicológicos, fisiológicos e
comportamentais.
As descobertas de Maes et al., publicadas em 2012, sugerem que bactérias comensais intestinais “translocadas” ativam células imunológicas
para induzir respostas de IgA e IgM
(anticorpos); esse fenômeno pode
desempenhar um papel na fisiopatologia da depressão (crônica) por meio
da amplificação progressiva das vias
imunológicas.
O PAPEL DO MICROBIOMA
Que papel o microbioma desempenha nesse caso? Os pesquisadores
observaram diferenças significativas
no microbioma intestinal de pessoas
saudáveis e pacientes doentes; este
é apenas o primeiro passo para avaliar o que constitui uma microflora
saudável. Com base nas pesquisas
disponíveis, a diversidade parece ser
essencial, assim como a abundância
relativa de Firmicutes e Bifidobacteria. Modelos animais livres de germes
demonstram que cérebro e comportamento não podem se desenvolver
totalmente ou normalmente sem um
microbioma intestinal [Luczynski
2016].
Embora essa área de pesquisa ainda
esteja em sua infância, essas observações oferecem uma nova esperança para muitos nutricionistas e
neuropsiquiatras, que agora podem
estratificar pacientes com base em
suas microfloras. Isso aumentará potencialmente a resposta do paciente
aos medicamentos com base em sua
identidade microbiota individual.

PANORAMA HISTÓRICO

de avanços no estudo do eixo cérebro-intestino
Aprovação de PROBIANS

2019

no Brasil pela Anvisa para redução
dos sintomas de ansiedade.

2013

O termo “psicobióticos”
é cunhado.

Messaoudi
publica o primeiro estudo demonstrando
que Lactobacillus helveticus R0052 e
Bifidobacterium longum R0175 pode reduzir
sintomas psicológicos em adultos saudáveis.

2010
Desbonnet

2008

mede pela primeira vez o efeito direto da ingestão
de psicobióticos a longo prazo em nível cerebral, em um
modelo de nado forçado para avaliar estresse em ratos.

Zareie

comprova que suplementos probióticos podem ser eficazes
na prevenção de anormalidades intestinais induzidas por
estresse, como adesão e translocação bacteriana.

2006
Sudo

demonstra em um estudo fundamental que a colonização microbiana
pós-natal programa o sistema hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) para
resposta ao estresse, em camundongos livres de germes.

2004
Lyte

comprova ativação direta das vias neurais por
microrganismos intestinais em
camundongos, com consequências
principalmente comportamentais.

1970
J. George Porter Phillips

supõe pela primeira vez que o uso de
bactérias vivas poderia tratar melancolia.

1880

1998
Bähr

observa alterações comportamentais em leitões estéreis, em relação
a leitões com microbioma.

1910

W. James and C. Lange
podem desencadear respostas
emocionais.
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PSICOBIÓTICOS

para uma vida mais saudável
Probióticos são microrganismos vivos
que servem como ingredientes seguros e naturais de suplementos dietéticos/alimentares. Os probióticos são
conhecidos por seu impacto benéfico
no sistema imunológico e nas funções intestinais do hospedeiro. A ideia
de usar probióticos para melhorar o
bem-estar psicológico por meio do
eixo cérebro-intestino apareceu pela
primeira vez em 1880, mas essa ideia
foi testada em estudos pré-clínicos
apenas em 2006.
Os benefícios dos probióticos para o
eixo cérebro-intestino foram descritos
em vários estudos e metanálises. Uma
metanálise publicada recentemente
avaliou 27 intervenções probióticas ou
simbióticas e mostrou uma melhora
significativa em depressão e ansiedade
[Liu 2019]. É importante observar que
os benefícios não são homogêneos
para todos os probióticos testados, mas
dependentes da cepa, caso da maioria
dos efeitos benéficos dos probióticos.
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EFEITO DOS PSICOBIÓTICOS EM ESTUDOS CLÍNICOS HUMANOS
Primeiro Autor, Ano

Médias e IC de 95%

Akkasheh et al. (2016)
Chung et al. (2014)
Cremon et al. (2018)
Ghorbani et al. (2018)
Kato-Kataoka et al. (2016)
Kazemi et al. (in press)
Kelly et al. (2017)
Kouchaki et al. (2017)
Lyra et al. (2016)
Majeed et al. (2018)
Messaoudi et al. (2011)
Nishihira et al. (2011)
Öslund-Lagerström et al. (2016)
Pinto-Sanchez et al. (2017)
Roman et al. (2018)
Romjin et al. (2017)
Sanchez et al. (2017) Subamostra feminina
Romjin et al. (2017) Subamostra masculina
Sashihara et al. (2013)
Shinkai et al. (2012)
Simrén et al. (2010)
Slykerman et al. (2018)
Steenbergen et al. (2015)
Tillisch et al. (2013)
TOTAL
-2,00

-1,00

0,00

1,00

Favorece tratamento Favorece placebo

Diferença padronizada em médias e IC de 95%

Os efeitos benéficos dos probióticos costumam ser erroneamente associados à modulação do microbioma intestinal. Entretanto, pesquisas demonstram que os probióticos têm seu próprio efeito direto no hospedeiro e que seus
benefícios não são necessariamente impulsionados pela
modulação da flora intestinal [Liu 2019]. Por exemplo,
prebióticos, principalmente fibras, são conhecidos pela
alta eficácia na modulação do microbioma, mas, em sua
metanálise, Liu et al. concluem que os probióticos apresentam um impacto benéfico em comportamentos gerais
de ansiedade e depressão que os prebióticos não mostram. Portanto, embora o microbioma seja a questão principal, sua modulação não é necessariamente o mecanismo mais importante a ser considerado em investigações
de eixo cérebro-intestino e outras áreas.

e náusea, e alguns indivíduos também relataram redução em inchaço e flatulência.

As pesquisas conduzidas até o momento são heterogêneas pelas diferenças nos protocolos usados, nas
diferentes cepas estudadas e nos resultados avaliados. Esse é o caso tanto da pesquisa clínica quanto
da pré-clínica; portanto, os estudos pré-clínicos são
a melhor maneira de explorar os efeitos potenciais
dos probióticos no eixo cérebro-intestino. A combinação probiótica específica de Lactobacillus helveticus
R0052 e Bifidobacterium longum R0175 é o probiótico
mais bem documentado sobre eixo cérebro-intestino.

Os participantes do grupo probiótico receberam 30
dias de suprimento da preparação probiótica, e o grupo controle recebeu placebo. Após um mês, os dados
indicaram que uma dose diária de Lactobacillus helveticus R0052 e Bifidobacterium longum R0175 aliviou
significativamente o sofrimento psicológico e teve efeito benéfico sobre os sentimentos gerais de ansiedade
e depressão, mais especificamente sobre somatização
e depressão. Isso forneceu prova clínica de que o eixo
cérebro-intestino é caracterizado por comunicação bidirecional.

Esta fórmula agora é apoiada por cinco estudos clínicos
e nove pré-clínicos que demonstram seu impacto benéfico na comunicação bidirecional entre cérebro e intestino
por meio de diferentes vias. Tal consistência de resultados
é rara neste campo inovador e muito se aprendeu sobre
eixo cérebro-intestino investigando a mesma fórmula probiótica em vários estudos de pesquisa.

Dois anos depois, Messaoudi et al. conduziram um estudo clínico em adultos saudáveis com estresse crônico
para verificar melhoras em estresse psicológico. Nesse
ensaio clínico duplo-cego, controlado e randomizado,
Messaoudi procurou determinar se a ingestão oral de
probióticos obteve efeito benéfico sobre o estresse psicológico. Participantes saudáveis foram avaliados por
meio de uma série de escalas de avaliação psicológica
validadas para ansiedade, depressão e estresse, mas
também foram submetidos a uma amostra de biomarcador de estresse por teste de cortisol urinário livre de
24 horas (urina 24 h).

OS EFEITOS DE LACTOBACILLUS HELVETICUS R0052 E
BIFIDOBACTERIUM LONGUM R0175 EM ANSIEDADE
% de mudança entre PI e AC
0%4

10%

20%

30%

40%

50%

60%

30,7

Índice global
de gravidade

44,4 +14%*
25

Somatização

57,1 +32%*
25

INVESTIGANDO ADULTOS SAUDÁVEIS

O primeiro estudo clínico em humanos envolvendo adultos saudáveis estressados e ingestão de probióticos foi
publicado em 2008 por Diop et al. O estudo clínico duplo-cego, controlado por placebo e randomizado envolvia
adultos saudáveis frequentemente expostos a estresse e
cujos sintomas foram avaliados por meio de uma escala visual analógica (EVA) de autoavaliação. Durante três
semanas, os indivíduos receberam uma dose diária de
Lactobacillus helveticus R0052 e Bifidobacterium longum
R0175 ou de placebo.
Os resultados após três semanas confirmaram que o
grupo que recebeu probiótico apresentou redução de
49% nos desconfortos gastrointestinais induzidos pelo
estresse. Esses desconfortos incluíram dor abdominal

Depressão

50 +25%*
33,3

Raiva – hostilidade

HADS – Global

60 +27%*
18,8
30,4

HADS – Ansiedade

HADS – Depressão

+12%*

25
36,9 +12%*
16,7
31,7

+15%*

Lactobacillus helveticus
R0052 e Bifidobacterium
longum R0175
Placebo
PI: Período inicial (t=0)
AC: Acompanhamento
(t=30 dias)
*p<0,05

O uso de probióticos para auxiliar na redução do
estresse vem ganhando aceitação e suporte. Isso
fica evidente quando autoridades de saúde canadenses aprovam alegações da Lallemand Health Solutions
de que Lactobacillus helveticus R0052 e Bifidobacterium longum R0175 “ajuda a moderar sentimentos gerais de ansiedade”. [NPN 80021343]
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Mecanismos de ação do Lactobacillus helveticus R0052 e
Bifidobacterium longum R0175

1

2

3

8

Reduz o comportamento de tipo depressivo, como
demonstrado em modelos de roedores com normalização do tempo de enterrar associado à ansiedade
e interação social de “volta ao normal”, bem como
tempo de nadar e aprender;
Pode ajudar a preservar neuroplasticidade e neurogênese normais, medidas por caspase e biomarcadores do BDNF em ratos;
Pode prevenir neuroinflamação ocasional no sistema límbico, região do cérebro responsável pela resposta ao estresse;
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Ajuda a manter níveis saudáveis de cortisol em humanos e animais;
Ajuda a normalizar os níveis de dopamina e norepinefrina no sangue de ratos e aumenta os precursores
de neurotransmissores em ratos e humanos;
Também reduz a apoptose cerebral (morte de células
que ocorre normalmente como parte do crescimento), um processo que depende do nervo vago intacto;
Ajuda a melhorar a permeabilidade intestinal e a diminuir a dor visceral;
Reduz a inflamação intestinal causada por estresse,
medida por biomarcadores.

USAR PSICOBIÓTICOS

para vencer sintomas psiquiátricos?
Em 2013, Cryan et al. publicaram seu artigo de pesquisa “Psicobióticos: uma nova classe de psicotrópicos”.
Nesse artigo, o termo psicobióticos se refere a microrganismos vivos que, quando ingeridos em quantidades
adequadas, beneficiam a saúde de pacientes que sofrem de doenças psiquiátricas. O termo “psicobióticos”
tem sido amplamente adotado por neurocientistas que
conduzem pesquisas sobre doenças neurodegenerativas e transtornos depressivos desde então, ao descrever o uso de probióticos para combater depressão,
estresse, ansiedade e outras queixas de saúde mental
por meio do eixo cérebro-intestino.
A depressão é uma condição médica comum e grave que afeta negativamente a forma como as pessoas se sentem, pensam e agem. Embora existam
diversos tipos de depressão, todos causam sentimentos de tristeza e/ou desinteresse por atividades,
também conhecidos como anedonia (incapacidade
de vivenciar sentimentos positivos). As opções de
tratamento para a depressão incluem medicamentos antidepressivos, terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e terapia psicodinâmica.
Alguns estudos transversais foram conduzidos
usando uma abordagem de modificação nutricional

para avaliar a associação entre dieta, microbioma intestinal e saúde mental. Esses estudos relacionaram
distúrbios psiquiátricos, como a depressão, a alterações no microbioma do trato gastrointestinal, que o
transformam em um alvo potencial para novos tratamentos antidepressivos. Os probióticos são centrais
para essa pesquisa.
Há evidências consideráveis de que essa é
uma solução viável, uma vez que os probióticos
mostraram a capacidade de mudar comportamento
e melhorar humor, ansiedade e cognição em
modelos de roedores. Esses resultados pré-clínicos
foram corroborados em ao menos 10 estudos clínicos psicobióticos envolvendo pacientes deprimidos.
Essa pesquisa evoluiu desde o primeiro estudo de
Messaoudi, sobre probióticos e estresse psicológico
em adultos saudáveis em 2010, abordando condições mais graves nos últimos anos. Em 2015, um
estudo avaliou os efeitos probióticos na reatividade
cognitiva associada a tristeza (marcador já estabelecido de vulnerabilidade à depressão em pessoas
saudáveis) [Steenbergen 2015]. No mesmo ano,
estudos probióticos analisaram o estresse acadêmico em alunos saudáveis, bem como o estresse em
trabalhadores petroquímicos.

O EIXO CÉREBRO-INTESTINO

9

Em 2019, um grupo de pesquisa estudou a doença de Alzheimer e publicou
um artigo empolgante demonstrando
a presença de bactérias no cérebro. O
Alzheimer é causado por infecção cerebral? Ou as bactérias são apenas mais
um sintoma?
Correlação, naturalmente, não é o
mesmo que causalidade, e especialistas em amostragem e sequenciamento alertam que as descobertas
do grupo podem ser suscetíveis à
contaminação. Por outro lado, alguns
neurocientistas argumentam que essas descobertas fazem sentido, considerando-se que o sistema imunológico do cérebro é estruturalmente
distinto. Até o momento, no entanto,
os resultados dessas pesquisas não
foram comprovados.
Outro estudo intrigante foi apresentado por Rosalinda Roberts na última
reunião da Society for Neuroscience
[novembro de 2018]. Usando microscopia eletrônica, Roberts e colegas da
Universidade do Alabama descobriram inesperadamente formas bacterianas que penetram e habitam amostras de tecido de cérebros humanos
saudáveis. Evidências semelhantes
foram encontradas em amostras de
pacientes com esquizofrenia, a doença que eles realmente estudavam.
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RESULTADOS RELEVANTES COM
Lactobacillus helveticus R0052 e
Bifidobacterium longum R0175

Curiosamente, em 2017, um estudo randomizado, duplo-cego e
controlado por placebo foi publicado por Romijn, com pacientes
que sofrem de depressão que
não estavam sendo tratados com
antidepressivos. Os resultados
relevantes em novos estudos indicaram que o produto probiótico
Lactobacillus helveticus R0052 e
Bifidobacterium longum R0175
diminuiu significativamente boca
seca e perturbações do sono
(p<0,05). Em 2018, foram publicados os resultados de outro estudo
randomizado, duplo-cego e controlado por placebo usando Lactobacillus helveticus R0052 e Bifidobacterium longum R0175. Neste
caso, o ensaio incluiu 110 pacientes que sofriam de depressão leve
a moderada e estavam recebendo

tratamento antidepressivo [Kazemi 2018]. O probiótico foi usado
como terapia adjuvante ao tratamento antidepressivo convencional
e demonstrou redução significativa
nos escores de depressão do inventário de Beck (BDI), em média
de 18 para 9. Esses resultados são
clinicamente significativos e comprovam que os pacientes foram
categorizados com “depressão mínima”, de acordo com a escala de
avaliação validada. Especificamente, o grupo Lactobacillus helveticus
R0052 e Bifidobacterium longum
R0175 apresentou redução na relação quinurenina/triptofano sanguíneos, indicando que o triptofano foi
desviado para a síntese de serotonina e para longe da via inflamatória
(p<0,05).
Um estudo aberto de 2018, de
Wallace e Milev, descobriu que,
em pacientes sem tratamento,
Lactobacillus helveticus R0052 e
Bifidobacterium longum R0175
teve efeito positivo em humor,
ansiedade, anedonia e estresse
percebido, que duraram até oito
semanas após o tratamento.

REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NA PONTUAÇÃO DE
DEPRESSÃO EM NOVOS ESTUDOS EXPLORATÓRIOS
Depressão média Moderada

no nosso cérebro?

Depressão mínima

Existem
bactérias

Em 2017, Slykerman analisou mulheres que sofriam de depressão pós-parto, bem como ligações a eczema
na prole, como resultado primário.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Placebo

**
*

Período inicial
Prebiótico (GOS)

8 semanas
*p=0,008
Lactobacillus
helveticus R0052 **p<0,05
e Bifidobacterium
longum R0175

Qual é o atual estágio

DE PESQUISA?
A pesquisa clínica sobre eixo cérebro-intestino é muito heterogênea, visto que o estresse é fator de risco e consequência
de muitas doenças modernas. Essa heterogeneidade é a razão pela qual a pesquisa é conduzida em uma variedade de
pessoas: pessoas saudáveis, bem como pessoas que sofrem
de depressão, doenças crônicas ou neurodegenerativas e em
pessoas que estão envelhecendo. Algumas condições, como
a doença de Parkinson, têm dados pré-clínicos promissores,
mas nenhum resultado de estudo clínico no momento.

Apresentamos uma visão geral desses estudos publicados na próxima página, bem como uma visão geral dos
estudos clínicos registrados nesse campo, abrindo caminho para futuras publicações e descobertas. Entre os
estudos publicados, 46% consideraram biomarcadores e
apenas 44% comprovaram efeito positivo no biomarcador
medido, representando 18% do total da pesquisa sobre
eixo cérebro-intestino e probióticos. Ademais, 36% dos
estudos clínicos publicados sobre probióticos para eixo
cérebro-intestino focaram em populações não saudáveis.

ESTÃO ENTRE AS CONDIÇÕES ESTUDADAS

Condição

Número
de estudos
clínicos

Doença de Alzheimer (funções cognitivas)

2

Autismo

1

Transtorno bipolar

1

Fadiga crônica
Síndrome do intestino irritável
(associada a ansiedade e depressão)
Câncer de laringe (associado a ansiedade)

2

Distúrbio depressivo maior

4

Enxaqueca (aberta)

1

Neurodesenvolvimento em enterocolite necrosante

1

Pontuações psicológicas em pacientes obesos

1

2
2

Com certeza, não existe medicamento mágico para tratar
ou prevenir distúrbios psicológicos e neuronais. Entretanto, pesquisas atuais sugerem que focar em eixo cérebro-intestino e microbioma intestinal representa um caminho
promissor para a neurociência, a psicologia e a psiquiatria.
Em breve, poderá ser possível melhorar a qualidade de
vida de um paciente usando métodos não invasivos e naturais, como probióticos, prebióticos e ajustes de dieta.
Além disso, essa nova área de pesquisa pode ajudar a
orientar pessoas saudáveis sobre como manter sua saúde
cognitiva, alcançar padrões de sono saudáveis e melhorar
a resistência ao estresse.

O EIXO CÉREBRO-INTESTINO

11

Pesquisando probióticos
panorama
ESTUDOS CLÍNICOS
PUBLICADOS

PANORAMA DOS RESULTADOS CLÍNICOS SOBRE PROBIÓTICOS PARA
EIXO CÉREBRO-INTESTINO
(banco de dados OMS: 2012 – Janeiro de 2019)

O gráfico ao lado apresenta uma visão geral dos resultados medidos em
todos os estudos clínicos (29 no total)
sobre eixo cérebro-intestino publicados até janeiro de 2019. Para obter
um panorama melhor, focamos em
resultados, e não em condições; por
exemplo, a ansiedade é um resultado medido em pacientes, estudantes
ou mesmo pessoas deprimidas que
sofrem de doenças crônicas como a
SII. Desses 29 estudos, 70% foram
publicados após 2014 e 60% foram
significativos, com base nos resultados primários.
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ESTUDOS CLÍNICOS
EM ANDAMENTO
De 2017 a meados de 2019, foram registrados 66 estudos clínicos sobre eixo cérebro-intestino e probióticos.
Atualmente, as áreas mais frequentemente estudadas
são estresse e ansiedade, mas outras áreas incluem
depressão severa, cognição, autismo e mal de Parkinson. As técnicas associadas a esses estudos também
estão evoluindo. Os pesquisadores usam questionários
validados profissionalmente e biomarcadores, como o
cortisol, e exames de imagens do cérebro, que revelam
as regiões do cérebro estimuladas e o que isso significa.
As equipes de pesquisa também estão explorando maneiras de estudar o cérebro sem usar técnicas invasivas.

ESTUDOS CLÍNICOS REGISTRADOS SOBRE PSICOBIÓTICOS
(OMS 2017 – metade de 2019)
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Estimamos que 42% dos estudos em andamento sejam
financiados por empresas privadas. Isso mostra que tanto a academia quanto a indústria privada estão investindo em pesquisas e trabalhando de forma colaborativa. A
iniciativa da conferência Modernizing Medical Microbiology é outro exemplo desse compromisso compartilhado.
Estamos entusiasmados para ver o que estudos de eixo
cérebro-intestino, atuais e futuros, revelam.
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e autismo

Outros

Estudos promissores
de microbioma em condições graves
Doenças neurodegenerativas

Transtorno do espectro autista

As doenças neurodegenerativas incluem Alzheimer, demência e mal de Parkinson. Pacientes com essas condições podem sofrer de distúrbios intestinais muito antes
de serem diagnosticados [Kraneveld 2019]. É por isso
que neurocientistas e neurologistas depositam grande
esperança em pesquisas que examinam o intestino e o
microbioma intestinal. Uma hipótese emergente é que
distúrbios intestinais no início da vida representam um
fator de risco para o desenvolvimento de distúrbios neurodegenerativos em fases posteriores da vida. Isso ocorre porque um estado inflamatório é induzido por intestino
gotejante, que envia mensagens de estresse ao cérebro.
As diferenças de microbioma intestinal entre pacientes saudáveis e neurodegenerativos foram amplamente estudadas
[Giau 2018; Ambrosini 2019]. Não está claro como essas
diferenças do microbioma podem contribuir ou fornecer
marcadores para distúrbios neurodegenerativos.
A equipe de Jean Pierre Trezzi, em Luxemburgo, concentra-se em abundância e funcionalidade de Akkermansia
em sua análise metabolômica. Há também um trabalho
pré-clínico sendo conduzido, que deve explorar as ligações entre intestino e distúrbios neurovegetativos, usando intervenções probióticas e dietéticas em modelos de
roedores para neuroinflamação cerebral. Ainda não há,
entretanto, dados humanos publicados.

O transtorno do espectro autista (TEA) se refere a um
grupo de transtornos de neurodesenvolvimento associados a déficits nas interações sociais, que incluem comportamentos verbais e não verbais. Os pesquisadores
acreditam que comportamentos semelhantes aos de
TEA são o resultado de uma interação complexa entre
defeitos genéticos e fatores de risco ambientais que
causam o neurodesenvolvimento anormal no útero e na
primeira infância. O TEA associa-se a alguns sintomas
intestinais graves e dolorosos [Dominy 2019].
A disbiose intestinal é, provavelmente, um sintoma de
TEA. A análise de amostras fecais de crianças com TEA
revelou desequilíbrio em certas espécies de microbioma,
juntamente com menor diversidade geral de espécies de
microbioma intestinal.
Curiosamente, observou-se melhora de sintomas em
crianças com TEA que vivenciaram mudanças em suas
populações de microflora intestinal, causadas pela ingestão de antibióticos contra tais bactérias ou probióticos
que fornecem ao intestino bactérias mais sinérgicas [Kaluzna-Czaplinska 2012]. Embora esses resultados sejam observações de estudos exploratórios, eles são de
interesse de famílias abertas a informações que possam
ajudar seus filhos.

Vícios
Sabe-se que o álcool influencia o comportamento. Induz sintomas psicológicos e comportamento de busca de álcool
em dependentes, de forma heterogênea. Várias vias foram estudadas em esforço para explicar por que e como (além
de seu importante efeito no equilíbrio do cérebro e dos neurotransmissores) o abuso de álcool também afeta órgãos
periféricos, incluindo o intestino [Leclerc 2017]. Pouco se sabe sobre a influência das bactérias intestinais nos
processos neurobiológicos em humanos com transtornos por uso de substâncias, conforme destacado em revisão
sistemática [Stadlbauer 2008].
No entanto, várias equipes de pesquisa descobriram que o abuso crônico de álcool aumenta a permeabilidade intestinal e altera a composição do microbioma intestinal (principalmente, redução em bifidobactérias e lactobacilos),
permitindo que componentes bacterianos do lúmen intestinal entrem na circulação sistêmica. Existe uma ligação
emergente entre inflamação, intestino e cérebro na dependência de álcool. Estudos em animais sobre modelos livres
de germes e suplementação com bifidobactérias ou lactobacilos obtiveram resultados promissores [Leclerc 2019].
“Essas observações apoiam a possibilidade de que estudar o microbioma intestinal, por meio do uso de probióticos
ou prebióticos, pode restaurar função de barreira intestinal, reduzir inflamação sistêmica e causar efeito benéfico em
tratamento da dependência a álcool e em redução de recaídas.” [Leclerc 2019].
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