
O que os maiores nomes
da ciência da microbiota
podem te ensinar
na prática?



1. A ciência de ponta está 
no Microbiota C.L.U.B.

Basta uma rápida pesquisa no Pubmed sobre microbiota intestinal que você poderá 
constatar o seguinte: houve um substancial aumento do número de artigos científicos 
publicados sobre a microbiota intestinal nos últimos anos. Sendo assim, você pode 
perceber que tanto a microbiota como o microbioma, vem sendo cada vez mais 
discutidos e estudados, pois o importante papel na saúde humana fez com que esse 
tema ganhasse ainda mais notoriedade. 

Isso acontece porque a produção de compostos anti-inflamatórios, a manutenção da 
barreira intestinal, a modulação do sistema imunológico e a regulação da resposta ao 
estresse são alguns dos benefícios de uma microbiota intestinal saudável sob a vida de 
um indivíduo. Além disso, por ser um tema importante e de constante evolução, 
trouxemos para você as últimas atualizações dos maiores nomes da ciência da 
microbiota no mundo, sendo eles os pesquisadores: Joel Doré e Kiran Krishnan. 

Joél Doré é francês e é o responsável por 490 publicações 
científicas e 51.626 citações de acordo com a maior rede 
social científica do mundo, o ResearchGate. Seu principal foco 
de pesquisa é avaliar a microbiota intestinal humana tanto na 
saúde quanto na doença, além de investigar e tratar sobre a 
metagenômica. 
Sua vasta contribuição para a ciência tem como objetivo 
melhorar o entendimento acerca do ecossistema intestinal, 
voltado para escolhas terapêuticas e alimentos funcionais. 

Kiran Krishnan é um microbiologista e pesquisador 
norte-americano responsável também por diversas 
publicações científicas, contudo, seu trabalho de maior 
destaque se dá diretamente na indústria, meio no qual atua há 
16 anos e por sinal, trabalha como diretor científico atualmente 
na maior produtora de enzimas terapêuticas do mundo. Assim, 
Kiran é conhecido por oferecer um conhecimento da ciência 
aplicada à prática e as necessidades específicas dos 
pacientes. O mesmo já desenvolveu mais de 50 produtos 
nutricionais para o mercado global e se tornou um frequente 
palestrante em conferências de medicina e nutrição. Seus 
estudos e conhecimentos envolvem microbiota intestinal, 
microbiologia ambiental, molecular, alimentar e geral, 
diversidade microbiana, probióticos e prebióticos.

Assim, você pode notar que conhecimento, experiência e embasamento não faltam 
aos nossos dois principais pesquisadores. Vamos entender nos próximos capítulos 
deste e-book mais sobre as contribuições científicas de ambos a sua prática clínica.



2. Principais conceitos relacionados ao 
estudo da microbiota

Para entendermos melhor sobre o assunto, é fundamental a explicação de alguns 
conceitos. Uma dúvida frequente envolve a diferença entre os termos microbiota e 
microbioma. A microbiota é definida como um conjunto de microorganismos que 
ocupam determinado hábitat, como bactérias, vírus e fungos presentes em diversas 
regiões do nosso corpo. Já a  interação entre esses microorganismos é determinada 
como microbioma, que pode ser influenciado e modificado por fatores ambientais, pela 
alimentação, por doenças, pelo uso de antibiótico e pelo envelhecimento.

Quando as comunidades microbianas estão em estado de equilíbrio, tem-se um 
fenômeno chamado eubiose, que classifica a microbiota do indivíduo como saudável. 
Entretanto, existem casos em que a quantidade de microorganismos patogênicos é 
superior à quantidade de benefícios. Esse desequilíbrio é conhecido como disbiose, que 
ocasiona a perda e/ou desregulação das funções fornecidas normalmente pela 
microbiota, implicando assim na saúde do indivíduo. 

Outros termos que normalmente são confundidos são: Probióticos e Prebióticos. O 
primeiro refere-se aos microorganismos vivos que podem conferir benefícios à saúde do 
indivíduo quando administrados em sua dosagem correta para tal. Já o segundo, são 
componentes alimentares que não conseguimos digerir e que afetam positivamente a 
saúde do hospedeiro, logo funcionam como "alimento" para os microrganismos 
presentes em nós. Ou seja, a principal diferença é que os probióticos são as bactérias 
benéficas enquanto os prebióticos são as fibras utilizadas por essas bactérias em seu 
metabolismo.

Na figura a seguir, é possível analisar alguns gêneros de bactérias que 
colonizam nosso intestino:

Álvarez et al. (2021)



3. A influência da dieta 
na microbiota intestinal 
e consequências para 
a saúde.

Cada indivíduo possui uma 
comunidade microbiana distinta. Um 
estudo de revisão realizado por Joel 
Doré (2015) demonstrou que tal 
colonização ocorre até antes do 
nascimento, podendo ser afetado por 
fatores como o tipo de parto (normal x 
cesárea), a higienização do ambiente 
neonatal,  o microbioma materno, o uso 
de antibióticos, o aleitamento materno 
ou uso de fórmulas infantis e a fase de 
introdução alimentar/desmame.
 
Um recém nascido a termo, concebido 
através de um parto vaginal e 
alimentado com leite materno, acaba 
desenvolvendo uma microbiota mais 
competente e protetora. É possível 
observar um padrão de colonização 
diferente ao comparar um bebê 
alimentado com  leite materno com um 
alimentado com leite artificial. Os 
amamentados com leite materno 
possuem uma maior quantidade de 
bifidobactérias do que os que fazem 
uso de fórmulas infantis, ficando 
evidente que o que ingerimos influencia 
diretamente na composição da 
microbiota, independente da fase da 
vida.

Após o desmame, ocorrem mudanças 
na comunidade microbiana, 
tornando-a mais diversificada e 
madura, semelhante à dos adultos por 
volta dos 3 anos de idade. Essa 
transição da amamentação para a 
alimentação determinará o tipo de 
bactérias presentes no nosso intestino. 
Sendo assim, desde cedo, 
popularmente falando, o que 
consumimos irá alimentar nossa 
microbiota. Logo, a dieta torna-se um 
fator determinante para a composição 
da microbiota intestinal. 

Como já enfatizamos, a composição, 
estrutura e a função da microbiota 
intestinal possuem forte relação com a 
alimentação do indivíduo, mas também 
com a prevenção de determinados 
distúrbios e até mesmo com o 
tratamento de uma doença. 

No âmbito saúde, a revisão de Joel Doré 
revelou que uma alimentação saudável 
está associada a uma maior 
diversidade da microbiota, que 
conduzirá modulações fisiológicas 
fundamentais para a saúde do 
hospedeiro, reduzindo os níveis de 
colesterol, os marcadores de 
inflamação e a incidência de 
resistência à insulina.

Para tratar sobre o assunto, Doré 
associou a baixa diversidade de 
espécies no intestino com a incidência 
aumentada de distúrbios metabólicos, 
doenças inflamatórias intestinais, 
alergias, cânceres intestinais e doenças 
autoimunes. 

Indivíduos que possuem uma alteração 
na ecologia intestinal possuem, 
consequentemente, uma redução de 
espécies Gram-positivas com 
propriedades anti-inflamatórias e um 
aumento da carga de bactérias 
Gram-negativas, denominadas como 
protobiontes/patogênicas. Esse cenário 
é conhecido como disbiose, conceito 
discutido anteriormente, favorecendo 
assim a manutenção de um quadro 
inflamatório. 

Mas qual a real influência da 
microbiota na saúde humana? 



Por outro lado, uma dieta adequada e saudável é uma importante estratégia para evitar 
tal situação. Muitos nutrientes adquiridos através dos alimentos não são absorvidos pelo 
organismo, mas servem como substratos para o metabolismo da microbiota intestinal, 
que poderão produzir outras moléculas úteis para o indivíduo. 

Entretanto, a intensidade e durabilidade desta modulação irá depender da resposta do 
indivíduo e da composição da sua microbiota antes da intervenção. 

Alguns alimentos funcionais também podem contribuir com a diversidade da microbiota 
intestinal, como os prebióticos e probióticos, ao modular o processo inflamatório e a 
função da barreira intestinal. Falaremos desse assunto mais adiante! 

O consumo de alimentos ricos em fibras, como frutas e 
vegetais, são importantes moduladores por aumentar a 
abundância de microorganismos benéficos, como 
���������������������������������������������������
��� e diminuir a 
quantidade de bactérias patogênicas, como 	�����������������
�����������������������������

Álvarez-Calatayud et al. (2018)



4. Riqueza do microbioma intestinal
e marcadores metabólicos

Atualmente, a população possui fácil acesso a alimentos com alto teor calórico e um 
comportamento sedentário, encontrando-se expostos a fatores obesogênicos. Esses 
elementos, somados ao aumento da expectativa de vida, contribuem para a presente 
epidemia de distúrbios metabólicos, caracterizada pelo excesso de gordura corporal. 

A alteração do microbioma humano ocasionada pela dieta e por fatores ambientais 
possui forte relação com o desenvolvimento destes distúrbios. Sendo assim, indivíduos 
com peso excessivo possuem uma microbiota intestinal diferente da microbiota de 
indivíduos eutróficos.

Joel Doré (2013) em seu estudo de coorte observou e comparou a diversidade da 
microbiota intestinal de 292 indivíduos não obesos e obesos. Para isso, ele realizou um 
mapeamento genético das fezes dos voluntários para verificar os microorganismos que 
colonizam seus intestinos, dividindo-os em “baixa contagem de genes” (LGC) e “alta 
contagem de genes” (HGC), ou seja, de acordo com a riqueza do microbioma intestinal.
 
Um contraste observado neste estudo foi entre a distribuição de espécies 
anti-inflamatórias mais prevalentes em indivíduos com HGC, como� ����������������
��������
��� e maior presença de espécies pró-inflamatórias em indivíduos LGC, como 
Bacteroides e R. gnavus. A figura abaixo mostra a presença de 50 genes e a diferença de 
sua distribuição entre os 2 grupos, com a frequência indicada por gradiente de cor, sendo 
branco não detectado e vermelho como abundante. 

Agora vamos entender a relação disso 
tudo com os marcadores metabólicos 

Os indivíduos classificados como LGC 
incluíram uma proporção significativa 
de participantes obesos, caracterizados 
pelo aumento de massa gorda e peso 
corporal. Esse fenótipo foi associado ao 
aumento de leptina sérica (hormônio 
responsável por controlar o apetite), 
resistência à insulina, hiperinsulinemia, 
aumento de triglicérides e ácidos 
graxos livres e diminuição de 
HDL-colesterol. Sendo assim, os 
indivíduos LGC possuem um risco 
aumentado de desenvolver diabetes 
tipo 2 e doenças cardiovasculares.

Outro fenótipo encontrado desses indivíduos relaciona-se com o processo 
inflamatório, observado através do aumento da proteína C reativa e de leucócitos. 
Simplificando, este estudo de Doré demonstrou que alterações na diversidade da 
microbiota intestinal podem dividir os indivíduos em subconjuntos (LGC e HGC) 
com diferentes riscos metabólicos, sendo o peso uma variável a ser considerada.

Chatelier et al. (2013)
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5. Um olhar metagenômico
no microbioma intestinal.

Para entendermos melhor esse tema é importante definirmos o termo “metagenômica”, 
que consiste no estudo dos genes de diversas comunidades de microorganismos, 
sendo uma maneira de investigarmos as amplas espécies que colonizam o nosso 
intestino. 

Com o avanço da associação entre a microbiota e o desenvolvimento de diversas 
patologias, a metagenômica tornou-se uma importante alternativa para avaliar e 
descrever o microbioma intestinal humano. Esse método consiste na análise fecal e no 
sequenciamento genético.

Com essa técnica, é possível 
analisar genomas sem ter que 
cultivar os microrganismos, 
identificar os organismos presentes 
em determinada comunidade, 
comparar uma comunidade com 
outra e ainda verificar os papéis dos 
microrganismos no ambiente em 
que o mesmo se encontra.
Para discutir sobre esse tema, 
iremos abordar uma revisão feita 
por Joel Doré (2011). Nela, ao reunir 
diversos estudos, foi observado a 
importância da metagenômica 
para o estudo da influência da 
microbiota intestinal para o 
desenvolvimento da síndrome do 
intestino irritável, doenças 
inflamatórias intestinais, processos 
inflamatórios, obesidade, diabetes e 
outras condições clínicas 
fortemente relacionadas à disbiose. 

Lepage et al. (2012)



De maneira simplificada, Joel demonstrou
que com a metagenômica é possível:
 
- Caracterizar as comunidades
de microorganismos. 

- Compreender os mecanismos
e a interação do microbioma com o hospedeiro. 

- Verificar o papel da microbiota
na saúde humana.

- Determinar quais genes bacterianos
estão associados à saúde e à doença.

- Determinar de início o diagnóstico
e a prevenção de determinadas condições clínicas. 

Como exemplo, Doré citou um estudo realizado em pacientes com Doença de Crohn, 
em que verificaram através da metagenômica uma reduzida diversidade de espécies 
pertencentes aos Firmicutes, como Clostridium leptum quando comparado a indivíduos 
saudáveis. Dentre as espécies mais utilizadas para análise da metagenomica funcional, 
tem-se Escherichia coli, Streptomyces, Bacillus subtilis ou Lactococcus lactis. 

Por fim, com esse método fica evidente a necessidade de uma grande quantidade de 
bactérias intestinais benéficas para garantir a presença de seus aspectos fisiológicos, 
visto que diferentes espécies de bactérias compartilham características funcionais, 
sendo de suma importância a manutenção do estado de eubiose para a saúde do 
sujeito. 



6. Probióticos e saúde humana
Os probióticos, como já definidos anteriormente, podem conferir benefícios para a 
saúde humana, dentre eles a melhora da saúde gastrointestinal, da função da barreira 
intestinal e afetar o sistema imunológico. Seus mecanismos de ação envolvem a 
inibição direta do crescimento de determinado patógeno, a competição entre 
bactérias patogênicas pelo menos nutriente e liberação de substâncias químicas que 
podem influenciar na função imunológica. 

Utilizado pela primeira vez no século XIX para o tratamento de crianças com diarréia, os 
probióticos vêm sendo utilizados como alternativa para melhora da saúde, 
principalmente da saúde intestinal e da imunidade. 

Por fim, esses organismos são frequentemente encontrados em alimentos fermentados, 
incluindo laticínios, sendo os mais utilizados os lactobacilos e as bifidobactérias. Estes 
devem ser consumidos de maneira regular, visto que colonizam o intestino de maneira 
temporária. 

Ao utilizar antibióticos como forma de tratamento, a diarréia pode ser um efeito adverso 
comum, causada pela bactéria Clostridium difficile. Em contrapartida, diversos estudos 
sugerem que os probióticos podem ser benéficos e seguros na prevenção de AAD em 
todas as faixas etárias, reduzindo o risco de diarreia em até 51%. Os que conferem maior 
proteção e que são mais utilizados são: Lactobacillus rhamnosus e Saccharomyces 
boulardii. 

Uso de probióticos 
na prevenção da 

diarréia associada 
à antibióticos 

(AAD): 

Abrangendo a Doença de Crohn, Colite Ulcerativa e Colite indeterminada, as DII são 
doenças inflamatórias crônicas no trato gastrointestinal. A manutenção do equilíbrio da 
microbiota intestinal pode ser fundamental na prevenção das DII e entrando nesse 
contexto, os probióticos com o papel de modular a microbiota acarretam em efeitos 
benéficos. 

No caso da Doença de Crohn, mais estudos são necessários para identificar o real papel 
dos probióticos. Um estudo realizado por Fedoraket et al. analisou pacientes cirúrgicos e 
observou que o uso de probióticos foi benéfico quando comparado à suplementação 
tardia. 

Probióticos e 
doenças 

inflamatórias 
intestinais

(DII): 

O câncer de intestino pode afetar qualquer parte do intestino grosso, incluindo o cólon ou 
o reto. O papel dos probióticos nessa situação envolve também a alteração da microbio-
ta intestinal e seus mecanismos imunomoduladores, sendo ainda necessários mais estu-
dos na área. 

Câncer
colorretal 

Diversos marcadores metabólicos apresentam-se alterados em sujeitos com doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT). Essa modificação é acompanhada de um estado de 
disbiose intestinal. Estudos recentes demonstraram que os probióticos, como os lactoba-
cillus e bifidobacterium, acarreta em uma melhora nos parâmetros metabólicos como 
LDL-colesterol, colesterol total, glicose em jejum, insulina e HOMA-IR, além de auxiliar na 
redução da gordura corporal, contribuindo assim na prevenção e tratamento das DCNT. 
Esses efeitos ocorrem pela redução da inflamação crônica e do estresse oxidativo a partir 
da regulação do microbioma intestinal. 

Probióticos e 
marcadores 
metabólicos.



Agora para tratar com mais detalhes 
sobre esse tema, vamos focar nos 
estudos realizados por outro grande 
nome da ciência da microbiota 
intestinal no mundo e que estará 
conosco no Microbiota C.L.U.B,
Kiran Krishnan.



7. Bacillus e efeitos ao ser humano

Como discutido no tópico anterior, os probióticos podem interferir na saúde do 
hospedeiro. Kiran Krishnan é um importante nome quando falamos desse tema. Em seu 
estudo recente, o mesmo avaliou o impacto do uso de Bacillus na saúde humana. As 
cepas do gênero Bacillus foram reconhecidas como parte da flora intestinal e são 
normalmente encontradas no solo, na água e em diversos alimentos fermentados. Suas 
diversas espécies possuem uma importante tolerância ambiental.

Quando consumidas na forma de alimentos ou suplementos dietéticos, os Bacillus 
podem exercer efeitos como atividade antimicrobiana, auxílio na digestão de compostos 
nutricionais e modulação das atividades do sistema imunológico, conferindo assim 
benefícios ao sujeito.  

Dentre as espécies, Kiran cita em seu estudo de 2020 as espécies: Bacillus spp. que possui 
características que os tornam adequados e seguros para o uso como probióticos; 
Bacillus coagulans com potencial probiótico devido ao ácido láctico e outras enzimas 
produzidas por essas bactérias; e Bacillus subtilis.

Ainda neste estudo, Kiran avaliou o impacto do MegaDuo™ (formulação que contém 
B.coagulans CS208 e B.subtilis HU58) na permeabilidade intestinal e nos marcadores 
imunológicos em um modelo de intestino in vitro. Ao avaliar o uso do MegaDuo™ e a 
composição da microbiota intestinal, em condições saudáveis, houve um aumento da 
abundância de Bacteroidetes e Firmicutes, aumento de Bacteroidetes e Firmicutes e 
diminuição de Enterobacteriaceae após exposição à antibióticos e por fim, aumento de 
Bacillaceae em condições de disbiose.  
 
Já na modulação do sistema imunológico, em condições intestinais saudáveis, as 
quimiocinas pró-inflamatórias diminuíram com o uso de MegaDuo™. Essa alteração foi 
decorrente aos efeitos benéficos dos probióticos presentes na formulação, ao aumentar 
a abundância de Firmicutes e Bacteroidetes, com potencial efeito anti-inflamatório. 

Seus efeitos na saúde humana
relacionam-se com: 

- Alergias alimentares
- Doenças e infecções gastrointestinais 
- Diarreia 
- Infecção no trato urinário 
- Restauração da microbiota intestinal 
- Restauração da imunidade intestinal e sistêmica. 



Marzorati et al. (2020)

Uma função intestinal saudável irá 
depender da integridade da 
barreira intestinal, por prevenir 
infecções e inflamações intestinais 
desnecessárias e descontroladas. 
Nessas circunstâncias temos 
Bacillus spp e B. coagulans como 
probióticos importantes na 
manutenção da barreira intestinal. 



8.  Bacillus e potencial aplicação
a disbiose e a colite ulcerativa

A colite ulcerativa (CU) é uma doença inflamatória 
intestinal crônica, como abordamos anteriormente. 
Indivíduos com essa condição apresentam uma 
microbiota intestinal diferente de indivíduos 
saudáveis. Paciente com DII tem um aumento de 
Proteobacteria e diminuição de Firmicutes e 
Bacteroidetes. Essa situação refere-se a um 
quadro de disbiose. 

A colite ulcerativa (CU) é uma doença inflamatória intestinal crônica, como 
abordamos anteriormente. Indivíduos com essa condição apresentam uma 
microbiota intestinal diferente de indivíduos saudáveis. Paciente com DII tem um 
aumento de Proteobacteria e diminuição de Firmicutes e Bacteroidetes. Essa situação 
refere-se a um quadro de disbiose. 

- Os probióticos à base de esporos são responsáveis por reduzir a 
permeabilidade intestinal e as citocinas inflamatórias, funções importantes 
para modular a microbiota intestinal na tentativa de reverter o quadro de 
disbiose, visto que na colite ulcerativa o equilíbrio da microbiota está alterado. 

- As preparações contendo imunoglobulinas bovinas são capazes de interferir 
na função e na permeabilidade da barreira intestinal, na migração das células 
imunes e na produção de citocinas.

-  Os aminoácidos são importantes para a manutenção da integridade da 
mucosa intestinal, deixando a barreira mais espessa e saudável através da 
produção de mucinas. 

Para tratar dessa hipótese, Kiran estudou o efeito protetor dos esporos de 
bacillus associado a aminoácidos e imunoglobulinas. Vamos discutir um 
pouco sobre esses 3 elementos: 



Dessa maneira, TNF-α e IL-6 são citocinas pró-inflamatórias que 
mostraram-se reduzidas após a utilização dos agentes citados 
anteriormente. A redução da expressão desses mediadores no intestino 
pode beneficiar a colite ulcerativa.

Outro achado no estudo foi a diminuição da permeabilidade intestinal 
decorrente do processo inflamatório através do restabelecimento da 
eubiose. O aumento de ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs, ACETATO, 
BUTIRATO E PROPIONATO) no cólon promove o crescimento de 
Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Faecalibacterium prausnitzii e 
Akkermansia muciniphila, contribuindo para reversão da disbiose presente 
na CU.

Dessa forma, esses 3 agentes demonstraram reduzir o dano tecidual e a 
resposta inflamatória de ratos com colite ulcerativa. A combinação exibiu 
efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, ao interferir nos níveis de 
citocinas pró-inflamatórias e de medidas de estresse oxidativo, além de 
auxiliar na integridade da membrana. Esse benefício foi similar ao da 
metilprednisolona, tratamento utilizado para casos moderados a graves 
de CU.

Contudo, devemos ressaltar que essa pesquisa foi conduzida em animais 
de experimentação, assim, mais estudos em humanos são necessários 
para que tais desfechos sejam aplicados no ser humano.



9. Conclusão

Sabemos que a biologia (desenvolvimento, envelhecimento e genética), o estilo de vida 
(dieta, exercício físico, uso de drogas…) e o ambiente (fatores físicos, biológicos, químicos 
e psicossociais) irão determinar a saúde de um indivíduo. A nossa microbiota intestinal 
está envolvida em muitos desses fatores, desempenhando portanto um papel crucial 
na  saúde na doença. 

A perda da diversidade microbiana, ao longo das gerações, está associada ao desen-
volvimento de diversas condições clínicas, como as doenças crônicas. Estudos com 
alternativas para prevenção e tratamento dessas condições são fundamentais para a 
melhora da saúde e da qualidade de vida. 

Falando de maneira simplificada, uma dieta saudável, intervenções nutricionais como o 
aumento do consumo de fibra e uso de probióticos  e a prática de exercícios físicos, são 
estratégias valiosas para restaurar a microbiota, aumentando a diversidade de 
microrganismos e a capacidade de prevenção de diversas enfermidades e processos 
inflamatórios. Porém, essas descobertas só foram possíveis graças a diversos estudos na 
área. E sobre este tema eu te garanto: ainda há muito mais por vir!

A ciência é uma área de constante evolução, sendo fundamental nos mantermos 
atualizados. Neste eBook, abordamos alguns tópicos discutidos recentemente por 
pesquisadores como Joel Doré e Kiran Krishnan, entretanto, esse material não contém 
nem perto do que será discutido na segunda edição do nosso congresso exclusivamente 
pensado no seu aprofundamento do estudo sobre a microbiota intestinal, o Microbiota 
C.L.U.B. Para sermos bons profissionais, devemos nos informar continuamente, portanto, 
não perca a oportunidade de aprender tudo sobre microbiota intestinal!

Pérez et al. (2019)



Estou a sua espera,
Karina Al Assal
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