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RESUMO 

O sistema respiratório está diariamente exposto a agressores químicos e 

microbiológicos que podem desequilibrar a homeostasia. Devido as diversas 

doenças do trato respiratório e o surgimento do novo coronavírus, vírus responsável 

por causar a doença COVID-19, novas moléculas, vacinas e terapias estão sendo 

estudadas para combater o vírus e as doenças respiratórias. O eixo intestino-

pulmão, um dos campos de estudo em potencial devido ao Projeto Microbioma 

Humano, recebeu maior atenção pela relação da disbiose e diversas doenças como 

câncer, obesidade, Alzheimer e inclusive em pacientes com COVID-19. Em virtude 

da pandemia do novo coronavírus, desde sua descoberta em dezembro de 2019, e 

pelo progresso do desenvolvimento de vacinas e protocolos de tratamentos, o 

presente trabalho apresenta o papel do microbioma intestinal e o uso de probióticos 

como estratégia terapêutica complementar para evitar a progressão de doenças do 

trato respiratório. Foram pesquisados artigos em bases cientificas como, Google 

Acadêmico, Web of Science, PubMed assim como livros oferecido pela biblioteca 

virtual da UNIFESP que possuíam em seu conteúdo o assunto buscado. A 

metodologia adotada para busca foram artigos e livros publicados entre os anos de 

2007 e 2021 em idiomas em português, e inglês. Conclui-se que compreender as 

relações das alterações dos microrganismos do intestino-pulmão e a comunicação 

entre esses dois órgãos podem contribuir no desenvolvimento de novas terapias 

envolvendo a modulação do eixo intestino-pulmão através do uso de probióticos.  

Palavras-chaves: Microbioma. Eixo intestino pulmão. COVID-19. Bactérias. 

Probióticos. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

The respiratory system is daily exposed to chemical and microbiological aggressors 

that can unbalance homeostasis. Several respiratory tract diseases and due the 

emergence of the new coronavirus, the virus responsible for causing COVID-19 

disease, new molecules, vaccines and therapies are being studied to fight the virus 

and respiratory diseases. The gut-lung axis, one of the potential fields of study due to 

the Human Microbiome Project, increased attention due to the relationship between 

dysbiosis and several diseases such as cancer, obesity, Alzheimer's and even in 

patients with COVID-19. Due to the new coronavrus pandemic, since its discovery in 

December 2019, and the progress in the development of vaccines and treatment 

protocols, this paper presents the role of the intestinal microbiome and the use of 

probiotics as a complementary therapy strategy to prevent progression of respiratory 

tract diseases. Articles in scientific databases such as Google Scholar, Web of 

Science, PubMed were searched, as well as books offered by the virtual library of 

UNIFESP that had in their content the searched subject. The methodology adopted 

for the search was articles and books published between 2007 and 2021 in 

Portuguese and English. It is concluded that understanding the relationships of 

changes in gut-lung microorganisms and the communication between these two 

organs can contribute to the development of new therapies involving the modulation 

of the gut-lung axis through the use of probiotics. 

Keywords: Microbiome. Gut-lung axis. COVID-19. Bacteria. Probiotics. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema respiratório, formado pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, 

brônquios e pelos pulmões, é um dos sistemas responsáveis por garantir a 

homeostasia. Em conjunto com o sistema circulatório, por meio da troca gasosa de 

oxigênio (O2) e gás carbônico (CO2), fornece as células o O2 para as reações 

metabólicas e produção de ATP, atuando na regulação do pH sanguíneo, eliminando 

calor e água pela respiração além de fornecer o sentido do olfato (SILVERTHORN, 

2017).  

O pulmão, com cerca 70 m2 de área exposta para as trocas gasosas, está 

condicionado diariamente à exposição ao ambiente externo com agressores 

químicos e microbiológicos presentes no ar. Como primeira barreira de proteção 

para estes agressores externos o sistema respiratório aquece e umedece o ar, retém 

algumas destas partículas e as elimina através do muco no qual podem ser 

engolidas ou expelidas. Quando estas barreiras não são suficientes para proteção 

contra os agentes externo ou quando há o envelhecimento do sistema respiratório, 

um desequilíbrio homeostático modifica a dinâmica dos processos corporais 

causando vulnerabilidade para doenças pulmonares como pneumonia, doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), gripe H1N1 (TORTORA, 2016), e a Covid-19, 

doença causada pela espécie de coronavírus, denominado SARS-CoV-2 que matou 

mais de 600 mil pessoas no Brasil (OUR WORLD IN DATA, 2021). 

Desde o surgimento do primeiro caso de covid-19 em Wuhan, China, 

protocolos de tratamentos vem sendo desenvolvidos e aprimorados para combater o 

vírus em conjunto com o desenvolvimento das vacinas. A vacina é método mais 

eficaz para proteger a população contra infecções, com o poder de erradicar 

doenças como a varíola e diminuir os casos de outras, como o sarampo e a 

poliomielite (LICHTMAN, 2017). Novas terapias com anticorpos monoclonais estão 

sendo aprovadas para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária  medicamentos já utilizados no tratamento das infeções respiratórias por 

outros vírus estão sendo testados (RODRIGUES et al., 2020) e como tratamento 

complementar o uso de probióticos (OLAIMAT et al,, 2020). 

 Os probióticos são microrganismos vivos administrados intencionalmente e, 

quando ingeridos em quantidades e períodos adequados, podem conferir benefícios 
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à saúde de seu hospedeiro (RDC Nº 241, 2018). Geralmente o intuito do uso de 

probióticos é reconstituir o microbioma intestinal ou corrigir problemas na digestão 

por meio da ingestão de culturas de microrganismos benéficos e dessa forma 

usufruir dos benefícios diretos e indiretos dos probióticos (MADIGAN et al., 2016).  

O microbioma humano é um conjunto de todos os microrganismos vivendo 

em sintonia com o corpo humano. Dentre estes microrganismos podemos citar 

bactérias, vírus, archaea e fungos, a quantidade estimada de bactérias é cerca de 

dez vezes maior do que a quantidade de células humanas e carregam cerca de mil 

vezes mais genes do que o genoma humano (MADIGAN et al., 2016). 

O microbioma intestinal possui um papel importante para o bom 

funcionamento do corpo humano, para auxiliar na digestão de alimentos, absorver 

vitaminas e nutrientes, fortalecer o sistema imune, reconhecer e proteger os 

organismos contra patógenos etc. Devido ao grande potencial benéfico encontrado 

no microbioma intestinal e sua interação com os demais órgãos e sistemas, por 

exemplo, a interação entre os órgãos do sistema respiratório e o intestino, conhecido 

como eixo intestino-pulmão, vêm ganhando visibilidade cientifica principalmente 

após o início do Projeto Microbioma Humano em 2007, para compreender o impacto 

do desequilíbrio intestinal conhecido como disbiose (AAGAARD et al., 2013). 

 O Projeto Microbioma Humano foi um projeto patrocinado pelo programa de 

fundo comum entre as instituições nacionais da NIH “National Institutes of Health” 

entre 2007 e 2016, o qual trouxe evidencias que há correlação entre as mudanças e 

funções da composição da microbiota intestinal com a causa ou severidade de 

algumas doenças, além de contribuir com um conjunto de referência de 3.000 

sequências isoladas do genoma microbiano (NIH, 2021). 

O sucesso do Projeto Microbioma Humano deu-se, sobretudo pelo avanço 

das pesquisas do sequenciamento genético, que possibilitou um novo campo de 

pesquisa denominada metagenômica, que permite analisar espécies microbianas 

em seu habitat natural e em conjunto com outras espécies, ao invés de somente 

avaliá-las de forma isolada e dependente de culturas. Como resultado desta 

abordagem é possível extrair dados genéticos proveniente das comunidades 

presentes no corpo humano e, com o tempo, a construção de uma base de dados 

metagenômicos, dependendo do foco do estudo. A abordagem metagenômica 



14 
 

 

permite caracterizar comunidades microbianas de diversos locais distintos como a 

pele, o trato gastrointestinal, trato urogenital como também os órgãos que compõe o 

sistema respiratório (NIH, 2021). 

Em virtude do estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da 

COVID-19, em que só no Brasil alcançou a marca de mais de 600 mil mortes e que 

mundialmente, estima-se que mais de um bilhão de pessoas sofrem das mais 

diversas doenças no trato respiratório, o presente trabalho visa, por meio de 

levantamento bibliográfico, buscar o papel do microbioma humano no sistema 

respiratório como um importante alvo para o uso de novas terapias complementares, 

utilizando probióticos, e evidencias que suportem a ideia das possíveis indicações 

de seu uso para amenizar desde sintomas leves e graves decorrente da Covid-19. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais  

 

O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial do microbioma humano no 

combate a infecções do trato respiratório, com ênfase no novo coronavírus (SARS-

CoV-2) e identificar como o microbioma seria uma das novas alternativas 

terapêuticas. 

2.2  Objetivos específicos 

 

- avaliar artigos científicos que correlacionem infecção pulmonar e manutenção da 

microbiota intestinal; 

- quantificar esses artigos no período dos últimos 15 anos; 

- identificar oportunidades no microbioma intestinal como alternativa para o 

tratamento para infecções pulmonares; 

- relacionar o uso de probióticos e a melhora no quadro de infecções pulmonares. 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a revisão 

bibliográfica de artigos disponíveis nas seguintes base de dados: Google 

Acadêmico, Web of Science, PubMed e Elsevier assim como livros  oferecido pela 

biblioteca virtual da UNIFESP1, como base para dados epidemiológicos o OUR 

WORLD IN DATA e OMS. Os critérios adotados foram, a busca de artigos e livros 

em português e inglês publicados a partir de 2007 devido a iniciativa do Projeto 

Microbioma Humano. Um total de 60 artigos foram utilizados para a construção 

deste trabalho.  

Palavras-chaves ou descritores utilizados em inglês: Probiotics. Gastrointestinal 

Microbiome. COVID-19. Bacteriotherapy. Intestine. Lung. Respiratory tract infection 

4. RESULTADOS 

O número de publicações no PubMed utilizando descritores demostra a 

relevância da microbiota intestinal em diferentes doenças, pesquisadas 

separadamente, conforme mostrado na Figura 1 a associação com a microbiota 

intestinal pesquisa para cada doença é mais alta com a obesidade seguida pelo 

câncer.  

Figura 1 – Gráfico representando a associação da microbiota intestinal com diversas 
doenças no período de 2007 a 2021. 

 

Fonte: Pubmed  

Já para doenças do trato respiratório um total de 299 artigos foram encontrados com 

os descritores, sendo a COVID-19 a doença com mais artigos publicados dentre as 

                                                           
1
Disponíveis em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br 
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doenças selecionadas (Figura 2), posteriormente a busca utilizando os mesmos 

termos em associação com probióticos foi realizada, sendo a pneumonia a maior 

associação (Figura 3). 

Figura 2 – Gráfico representando a associação da microbiota intestinal com 
doenças do trato respiratório no período de 2007 a 2021. 

 

Fonte: Pubmed  

Figura  3 – Gráfico representando a associação de probióticos com doenças do trato 
respiratório no período de 2007 a 2021. 

 

Fonte: Pubmed 

5. DISCUSSÃO 

5.1 O microbioma 

O microbioma humano está presente em diversas partes do corpo humano, na 

pele, na vagina, na cavidade oral, no intestino e em cada região a composição de 

bactérias, fungos, arquea e vírus são diferentes (DHAR et al., 2021). Na vagina, por 

exemplo, é comum espécies de Lactobacilos ssp, Clostridias ssp, Bacteroidetes ssp 
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e Actinomicetos ssp (AAGAARD et al., 2012), já a cavidade oral é composta pelos 

gêneros de Streptococcus ssp, Lactobacilos ssp, Corynebacterium ssp e 

Staphylococcus ssp (CHATTOPADHYAY et al., 2019).  

No passado, acreditava-se que não haveria um microbioma na placenta, essa 

hipótese da formação do feto em um ambiente estéril ainda não está totalmente 

definida (GREENHALGH et al., 2016) um estudo realizado em 2016, com 6 

mulheres grávidas, avaliou amostras da vagina, saliva e placenta, não observou 

mudanças significativas entre o microbioma da placenta em comparação com outras 

amostras cujo resultados foram semelhante as amostras do ambiente do estudo, o 

que sugere que a placenta seria um ambiente com menos microrganismos em 

comparação com a vagina e a saliva, em que o número de microrganismos 

encontrados foi maior (LAUDER et al., 2016).  

Outro estudo com 537 mulheres, em 2020 encontrou resultados semelhantes, 

porém demonstrou que a placenta poderia ser um ambiente propicio para infecção 

bacteriana por Streptococcus agalactiae, uma das principais causas de sepse 

neonatal (GOFFAU et al., 2020). Em contrapartida um estudo de 2014, caracterizou 

a placenta como um microbioma único no qual o principal filo encontrado era das 

Proteobacterias ssp. e em comparações com outras regiões do corpo, a cavidade 

oral era o microbioma que mais se assemelharia com a da placenta. Esses 

resultados sugerem que ambos os microbiomas estariam interligados de modo que 

uma determinada condição oral poderia afetar a gravidez, como em casos de 

Periodontite (infecção gengival) (NURIEL-OHAYON et al., 2016). 

Estudos sugerem que o contato com o microbioma da vagina, seria a primeira 

relação do feto com microrganismos para a formação do nosso diversificado 

microbioma, um adulto possui cerca de 10 vezes mais células microbianas do que 

as próprias células humanas. (AAGAARD et al., 2013). Com o passar do tempo, 

após o primeiro ano de vida, o microbioma intestinal progride de um ambiente 

instável pouco diverso, para uma densa colonização e por fim uma mistura de 

micróbios muito semelhante ao intestino de adulto é encontrada (PALMER et al., 

2007). Nuriel-Ohayon et al., em 2016 sugeriu que antes mesmo do nascimento, a 

formação do microbioma teria início durante a gravidez, ao avaliar que no mecônio 

(primeira fezes) da prole de camundongos, nascidos por cesariana, apresentava 
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uma bactéria anteriormente demarcada geneticamente que tinha sido inoculada por 

via oral (NURIEL-OHAYON et al., 2016) 

Outro estudo o qual relacionou o microbioma da vagina e o período da gestação 

demonstrou que ao longo da gestão a mudança no microbioma da vagina poderia 

estar associada com o nascimento prematuro (menos que 37 semanas), ao passo 

que mulheres com a gestação acima de 37 semanas demonstraram que o 

microbioma vaginal de maior complexidade decaia para um microbioma mais 

homogêneo e dominado por Lactobacillus ssp (Figura 4) no segundo trimestre da 

gestação, mulheres que tiveram o parto prematuro, apresentavam outros gêneros 

como das Lachnospiraceae ssp, Prevotella ssp e Sneathia amnii, em conjunto da 

presença de citocinas pró-inflamatórias vaginais. Tal diferença poderia fornecer 

informações sobre o risco de partos prematuros relacionadas ao aparecimento de 

micróbios patogênicos ou não (FETTWEIS et al., 2019).  

Figura 4 - À medida que a gravidez avança, com mudanças previsíveis nos níveis 
de estradiol sistêmico, os ambientes uterino e vaginal passam por várias mudanças. 

Fonte: Nature 569, 2019 

A partir do nascimento, uma variedade de fatores pode influenciar no microbioma 

humano, tais como o pH, nível de oxigênio, a disponibilidade de nutrientes, umidade, 
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temperatura, doenças, inclusive o tipo de parto. Com o passar dos anos a 

diversidade do microbioma aumenta, ao passo que com 12 meses de idade o 

microbioma do bebê já é mais similar da mãe do que de recém-nascidos. Tal 

diversidade a partir de 12 meses de idade, estaria relacionado ao tipo de 

alimentação, durante a amamentação para a degradação do açúcar do leite e depois 

para a degradação de outros tipos de açúcares e amido, com isso outros genes 

microbianos são encontrados no microbioma intestinal (NURIEL-OHAYON et al., 

2016). 

Diversos são os fatores que afetam o microbioma intestinal de modo que essas 

alterações podem atingir não somente o intestino como também outros órgãos. As 

atividades metabólicas envolvidas na produção de ácidos graxos de cadeia curta 

(AGCC) e ácidos biliares, afeta diretamente o microbioma intestinal, que está 

associado a essa regulação impactando na secreção de insulina e a homeostase da 

glicose e eventualmente a risco de diabetes (TU et al., 2020). 

Em um estudo em roedores que avaliou como a administração crônica de 

probióticos pode afetar o sistema nervoso central, observou-se uma redução da taxa 

do aumento do hormônio corticosterona, induzida pelo estresse, ao administrar 

cepas do gênero Lactobacillus ssp. Outro dado observado neste estudo foi na 

quantidade de mRNA das subunidades dos receptores GABA (BRAVO et al., 2011), 

neurotransmissor inibitório mais comum encontrado no SNC (Sistema Nervoso 

Central) alvo de muitos fármacos como o diazepam (TORTORA, 2016). Os roedores 

que receberam Lactobacillus tiveram um aumento de mRNA no córtex pré-frontal  

em comparação com o grupo de roedores alimentados sem os probióticos (BRAVO 

et al., 2011). Bravo et al. (2011) sugerem em sua pesquisa que a administração de 

Lactobacillus ssp poderia modular comportamentos como memória, medo, 

ansiedade e depressão.  

Um estudo com 14 bebês, demostrou que os fatores ambientais são mais 

relevante na composição da microbiota intestinal do que os fatores genéticos, devido 

ao surgimento transitório de organismos específicos em gêmeos dizigóticos, pois 

dificilmente esse aparecimento em ambos seria de origem geneticamente 

programada. O experimento também utilizou camundongos de famílias 

geneticamente equivalentes, provenientes do cruzamento de camundongos 



20 
 

 

consanguíneos. Como resultado foi reportado que os microbiomas mais 

semelhantes foram entre os membros da mesma família que compartilham a mesma 

gaiola, do que entre famílias em gaiolas diferentes  (PALMER et al., 2007). 

Devido a essa extensa e complexa parte do sistema humano que em 2007, o 

National Institute of Health (NIH), dos Estados Unidos, iniciou o Projeto Microbioma 

Humano, esse projeto proporcionou catalogar a diversidade dos microrganismos 

presentes nos diversos microbiomas humano (cavidade oral, narinas, pele, trato 

gastrointestinal e vagina) de forma quantitativa e qualitativa, através de técnicas 

independentes de cultivo e proporcionou a primeira estimativa confiável da função, 

estrutura, diversidade do microbioma humano e a interação com o hospedeiro 

(AAGAARD et al., 2013). 

A primeira fase do projeto determinou as características do que seria um 

microbioma considerado saudável na ausência de doença evidente, etapa 

importante para a segunda fase do projeto. Com o intuito de compreender os 

possíveis mecanismos de ação da interação do hospedeiro com o microbioma, a 

segunda fase explorou o comportamento do microbioma diante de determinadas 

condições e fatores, como em doenças, imunidade e o metabolismo, e como essa 

dinâmica impactaria na saúde do hospedeiro ao longo do tempo (PROCTOR et 

al., 2014). 

5.2  Diversidade dos microrganismos e como identificá-los 

 

O trato gastrintestinal é colonizado por bactérias que juntas formam um 

complexo ecossistema de bactérias simbióticas, conhecidas como comensais, que 

variam entre espécies e número ao longo do trato gastrointestinal. O estômago e a 

maior parte do intestino delgado contêm poucas bactérias e carecem de espécies 

anaeróbias em comparação à porção mais distal do intestino delgado cujo número 

de bactérias aumenta e espécies anaeróbias também são encontradas (Tabela 1) 

(BARRET, 2014). 
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Tabela 1 – O número de bactérias aumenta na parte mais distal do trato intestinal 
assim como o surgimento de bactérias anaeróbios. 

  Estômago Jejuno Íleo Ceco/colo 

Bactérias totais/g 0 a 103 0 a 104 104a 108 1010 a 1012 

Aeróbios e anaeróbios 
facultativos/g 

1 a 103 0 a 104 104 a 105 102 a 109 

Anaeróbios/g 0 0 103 a 108 1010 a 1012 

pH 3 6 a 7 7,5 6,8 a 7,3 

Fonte: BARRET, 2014 

Os filos microbianos intestinais dominantes são Firmicutes, Bacteroidetes, 

Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria e Verrucomicrobia, sendo os filos 

Firmicutes e Bacteroidetes representando 90% da microbiota intestinal 

(RINNINELLA et al., 2019). São diversas as funções desempenhadas pelo 

microbioma intestinal além da digestão de polissacarídeos, há relação com a 

biossíntese de vitaminas e nutrientes, modulação do sistema imunológico, até 

mesmo relações com doenças como obesidade, câncer e do sistema respiratório 

(Figura 1) (TU et al., 2020). 

Existem indícios de que um aumento das espécies das Firmicutes ssp por 

exemplo,  esteja associado a obesidade infantil devido à dieta rica em açúcar e 

gordura e ao consumo de alimentos ultraprocessados (SILVA et al, 2020). Já a 

espécie Bacteroides fragilis, espécie do filo Bacteroidetes em sua maioria gram 

negativas, produz um polissacarídeo capaz de ativar células T CD4+, importantes no 

reconhecimento de antígenos (WEXLER et al., 2007) . 

O estudo da composição da comunidade bacteriana intestinal tem se tornado um 

campo de rápido desenvolvimento, tanto para a avaliação de possíveis correlações 

com doenças e patologias humanas (PROCTOR et al., 2014) quanto para o exame 

dos efeitos de dietas e probióticos na saúde humana (WIEËRS et al., 2020). 

Este campo em desenvolvimento foi amplamente estudado pelo surgimento e 

otimização do sequenciamento de alto rendimento, chamado metagenômica, um 

importante instrumento para acessar, avaliar e compreender ecossistemas 

complexos, sua composição, diversidade, função e inclusive caminhos metabólicos 

sem selecionar nenhum gene em particular (DURAZZI et al., 2021) . 
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Ao contrário do sequenciamento dos genes de regiões altamente conservadas de 

gene do RNA ribossômico (rRNA), como o gene 16S rRNA para bactérias, o gene 

18S rRNA para eucariotos e as regiões espaçadoras transcritas internas (ITS) do 

ribossomo fúngico para fungos, a metagenômica pode traçar genes de vírus, 

bactérias além daquelas com regiões conservadas e ainda permite a construção de 

genes sem amplificação de fragmentos de DNA e sem clonagem (BREITWIESER et 

al., 2017). 

De forma geral um estudo metagenômico consiste nas etapas, da coleta, 

extração do DNA, processamento e sequenciamento das amostras e a análise da 

sequência para traçar o perfil taxonômico, funcional e as características genômicas 

do microbioma, sendo possível diversas abordagens experimentais e 

computacionais em cada etapa do processo (QUINCE et al, 2017). 

Na etapa de coleta e extração do DNA da amostra é crucial para os resultados 

finais do estudo, devido a metagenômica avaliar comunidades microbianas e não um 

único organismo a morfologia de cada microrganismo presente deve ser 

considerada pelas suas diferenças, por exemplo, a parede celular de bactérias 

consiste em camadas de peptideoglicano em bactérias gram positivas essas 

camadas são mais espessas do que em bactérias gram negativas além de 

possuírem ácidos teicoico, e na parede de fungos há presença de quitina e 

ergosterol (TORTORA, 2017). Nessa etapa, a metodologia utilizada para a lise das 

células presentes na amostra deve ser corretamente escolhida conforme o objetivo 

do estudo, para obter os fragmentos de DNA de forma mais pura, sem fragmentos 

de restos celulares e proteínas (LAPIDUS et al., 2021) .  

Cada etapa do sequenciamento tem como objetivo reconstruir parte do genoma 

de um microbioma, ou de uma amostra, através de pequenos fragmentos de DNA e 

fornecer um banco de dados de genoma reconstruindo o qual anteriormente 

percorreu por um controle de qualidade para retirar leituras de baixa qualidade e 

complexidade, contaminantes, genoma do hospedeiro, dependendo de cada estudo 

(BREITWIESER et al., 2017) . 

Após o preparo da amostra diversas alternativas para a construção da biblioteca 

e o sequenciamento genômico estão disponíveis no mercado, variando entre preço, 

qualidade e quantidade de dados gerados. Uma plataforma bastante utilizada pela 
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metagenômica chamada Ilumina tem capacidade de gerar dados de até 1,5 Tb por 

execução, com alta precisão e baixa taxa de erro (QUINCE et al., 2017).  

 Chegada a parte da interpretação das leituras, diversas são as interpretações 

que podem ser retiradas de um estudo metagenômico, como o perfil taxonômico em 

escala de filo, classe, ordem, padrões de distribuições, presença ou ausência de 

patógenos, enzimas, proteínas, caminhos metabólicos e funcionais. Nesta etapa, há 

diversas plataformas disponíveis para confrontar o sequenciamento realizado com 

banco de dados genômico, facilitando e agilizando no processo da interpretação, e 

mesmo que uma leitura não tenha sido mapeado e identificado por alguma 

plataforma, em casos de ecossistemas poucos ou nunca explorados, a montagem e 

categorização das leituras seria o primeiro passo para o início dessa análise 

(BREITWIESER et al., 2017) . 

5.3 O eixo intestino-pulmão  

O pulmão é o principal tecido alvo de diversos patógenos microbianos que são 

inalados (LIU et al., 2018), a composição da microbiota desta região difere entre o 

trato respiratório superior e inferior, de forma que as regiões superiores (cavidade 

nasal, nariz e faringe) podem refletir no microbioma do trato respiratório inferior 

(laringe, traqueia, brônquios e os pulmões) (DANG et al., 2019) e também no 

intestino, estudos vêm demonstrado que as alterações na microbiota intestinal 

podem afetar a saúde do pulmão, essa conexão entre os dois órgãos é chamada de 

eixo intestino-pulmão (DHAR et al., 2020).  

Uma infecção respiratória pode causar lesão intestinal ao recrutar células T 

CCR9+ CD4+ derivadas do pulmão para o intestino delgado estimulando a produção 

de interferon-γ por essas células (GU et al., 2020). Os mecanismos hipotéticos pelos 

quais a microbiota comensal influencia o resultado no pulmão são múltiplos, 

segundo Anand et al., em 2018, as células imunes migram desses locais indutivos 

da mucosa para locais efetores através do sistema linfático. 

Na embriologia, o pulmão desenvolve-se por volta da 4a semana, o sistema 

respiratório inicia sua formação como uma excrescência do intestino anterior 

(precursor de alguns órgãos digestórios) inferior à faringe e pela 30ª semana os 
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alvéolos maduros são desenvolvidos e por fim, o sistema termina seu 

desenvolvimento após o nascimento até os 8 anos de vida (TORTORA, 2016). 

A microbiota pulmonar, composta por Firmicutes ssp e Bacteroidetes ssp e 

também por Proteobacteria ssp e Actinobacteria ssp representa uma biomassa de 

cerca de 10 a 100 bactérias por mil células humanas, quantidade menor do que a 

microbiota intestinal (ENAUD et al., 2020).  

As mudanças da microbiota pulmonar e intestinal são correlacionadas em busca 

de biomarcadores que podem apontar alterações das espécies de bactérias 

especificas do intestino em determinadas condições das vias aéreas, por exemplo 

uma análise taxonômica do microbioma intestinal pode identificar que bactérias do 

gênero Bifidobacterium ssp foram associadas a uma taxa de sobrevivência de 

camundongos durante infecções virais, sugerindo possíveis caminhos para prever a 

severidade e mortalidade de pacientes (SENCIO et al., 2021).  

Mapear essas alterações podem também contribuir na compreensão de 

possíveis caminhos imunológicos pelos componentes e metabolitos derivados do 

intestino (DANG et al., 2019).  

A diversidade de espécies de bactérias no intestino é comumente relacionada a 

hábitos alimentares, por exemplo Actinobacteria ssp e Bacteroidetes ssp são 

observadas em indivíduos com alimentação de origem vegetal e Firmicutes ssp e 

Proteobacteria spp em maior abundância com alimentação pobre em fibras e rica em 

gordura e açúcar (ANAND et al., 2018). A microbiota intestinal saudável contribui na 

imunidade do trato respiratório devido à fermentação da fibras vegetais e produção 

de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), que podem aumentar o número de 

células dendríticas no tecido pulmonar, diminuindo assim as respostas alérgicas, 

enquanto que baixos níveis de AGCC estão associados a maiores taxas alérgicas 

nas vias aéreas (HAWRYŁKOWICZ et al., 2021). 

A fibra dietética e outros carboidratos complexos, não são digeridos pelas 

enzimas dos mamíferos, esses produtos são degradados no cólon pelas bactérias 

comensais residente, gerando ácidos graxos de cadeia curta, como o acetato, o 

propionato e o butirato (BARRET, 2014). A abundância de ácidos graxos de cadeia 
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curta foi quatro vezes maior com a dieta rica em polissacarídeo/proteína vegetal e 

fibras do que em dietas a base de proteína animal) (ANAND et al., 2018). 

De acordo com Thorburn et al., em 2015 o acetato pode suprir alergias de vias 

aéreas, inclusive a asma, ao inibir histonas desacetilases, a HDAC9 uma histona 

encontrada em indivíduos asmáticos que quando inibida aumenta a transcrição da 

Foxp3, uma proteína que promove supressão da inflação das vias aéreas através da 

regulação das células T regulatórias (THORBURN et al., 2015) . 

Outro efeito que os ácidos graxos de cadeia curta podem exercer é no processo 

da hematopoiese. Depois que os AGCC caem na corrente sanguínea foram capazes 

de aumentar a geração de macrófagos e de precursores de células dendríticas na 

medula óssea durante a inflamação das vias aéreas em períodos alérgicos, as 

precursoras subsequentemente povoaram os pulmões, onde amadureceram em 

células dendríticas CD11b + que foram ineficientes na apresentação do alérgeno e, 

consequentemente, na ativação de células efetoras Th2 (DANG, 2019). As células 

Th2 específicas para alérgenos são alvo de estudos para tratamento da asma, na 

forma de imunoterapias, na tentativa de modular a resposta das células Th2 à 

imunidade Th1 e as células T regulatórias, impedindo a diferenciação, ativação e 

adesão das Th2 e inclusive, inibindo a resistência á apoptose das células Th2 

(BOSNJAK et al., 2011). 

A dieta rica em fibra também pode aumentar as funções efetoras e metabólicas 

dos linfócitos T citotóxicos (CD8 +) (SENCIO et al., 2021), células responsáveis pela 

lise de células infectadas por vírus através da liberação de perforinas, que alteram a 

permeabilidade celular através de poros provocando lise osmótica, liberação de 

enzimas proteolíticas que degradaram o conteúdo celular e através da indução da 

apoptose pela ativação da proteína FAS (LEVINSON, 2016). O aumento dos AGCC 

nas fezes de camundongos e o aumento da taxa de sobrevivência durante a 

infecção por vírus da gripe também foi associado a alimentação rica em fibras 

fermentáveis (GROVES et al., 2020). 

5.4 COVID-19 

Em dezembro de 2019, um conjunto de casos de pnemumonia era reportado 

pela Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, na China. O primeiro caso de covid-
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19 surgia e um novo coronavírus identificado. Dias depois, em 13 de janeiro de 2020 

o primeiro caso fora da China foi reportado, na Tailândia (OMS, 2020). No Brasil, o 

primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020, um homem de 61 anos 

com histórico de viagem para Itália (Ministério da Saúde, 2020). 

Desde então, mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo foram 

confirmadas com COVID-19 e mais de 4,5 milhões de mortes causadas pela 

doença, em contrapartida 43,1% da população mundial recebeu pelo menos uma 

dose da vacina contra a COVID-19 (Our World in Data, 2021). 

Figura 5 - Quantidade de casos de COVID-19 confirmados no mundo de janeiro de 
2020 a janeiro de 2022. 

 

Fonte: Our World in Data 
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Figura 6 - Quantidade de mortes por COVID-19 confirmados no mundo, Brasil, Índia 
e Estados Unidos de janeiro de 2020 a janeiro de 2022.

 

Fonte: Our World in Data 

O coronavírus é um vírus que pertence à família Coronaviridae da ordem 

Nidovirales e recebe esse nome devido às pontas da superfície ser semelhantes a 

coroas na superfície externa do vírus. Os coronavírus são uma grande família de 

vírus que podem causar doenças em animais e humanos. Em humanos, os 

coronavírus provocam infecções respiratórias, que variam do resfriado comum a 

graves doenças, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). O coronavírus descoberto, 

recentemente, causa a doença COVID-19. (SHEREEN et al., 2020).  

Febre, tosse, fadiga, leve dispneia, dor de garganta, dor de cabeça e 

conjuntivite estão entre os sintomas mais comuns da COVID-19 enquanto diarreia, 

náuseas e vômitos são reportados em uma menor porcentagem (GIUSEPPE et al., 

2020) . Cerca de 3,34%–11,4% dos pacientes com COVID-19 (GU et al., 202) têm 

pneumonia e a progressão para a Síndrome de angústia respiratória (SARA), que 

estão entre as manifestações clínicas graves de COVID-19, especialmente em 

pacientes idosos imunocomprometidos (DHAR et al., 2020). 

A Covid-19, doença causada pela espécie de coronavírus, denominado 

SARS-CoV-2, consiste em quatro glicoproteínas estruturais principais: spike (S), 

membrana (M), envelope (E) e nucleocapsídeo (N). As proteínas M, E e N são 

críticas para a montagem e liberação de partículas virais, enquanto a proteína S é 
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responsável pela ligação viral e entrada nas células hospedeiras (BOHN et al., 2020) 

que utilizada  proteína do hospedeiro de enzima conversora da angiotensina 2 

(ECA2) como um co-receptor para obter entrada intracelular nos pulmões e no 

cérebro (Figura 7) (SOUTH et al., 2020), também expresso em vários outros tecidos 

humanos, como intestino delgado, rins, coração, tireoide, testículos e tecido adiposo, 

indicando que o vírus pode infectar diretamente células de outros sistemas quando a 

viremia está presente (BOHN et al., 2020). 

Figura 7 - Ciclo da infecção do SARS-CoV-2, início com a proteína spike 

ligando-se ao receptor ECA2 

 

Fonte: Shereen et al. 2020 

Nos últimos meses, muitos pesquisadores têm mostrado repetidamente que o 

SARS-CoV-2 pode, de fato, infectar o trato gastrointestinal e que há uma alta carga 

de vírus replicantes, principalmente nas células epiteliais intestinais, conforme 

observado em biópsias do intestino delgado e grosso de pacientes infectados (DE 

OLIVEIRA et al., 2021). Em comparação com a microbiota intestinal de pacientes 

com COVID-19 e indivíduos saudáveis, o estudo metagenômico apresentou 

alterações nas cepas do intestino correlacionadas a patógenos oportunistas como 

Coprobacillus, Clostridium ramosum, e Clostridium hathewayii e depleção de 

espécies conhecidas por seus efeitos benéficos como a Faecalibacterium prausnitzii, 

Lachnospiraceae bacterium, Eubacterium rectale, Ruminococcus obeum, e Dorea 

formicigenerans compared (ZUO et al., 2020). 
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A ECA2 está envolvida na regulação da pressão arterial e homeostase de 

eletrólitos e líquidos ao catalisar a conversão de angiotensina I em angiotensina 1-7 

no Sistema Renina-Angiotensina ocasionando em vasodilatação (VIANA et al., 

2020). Já no intestino o receptor está altamente expresso nos enterócitos e sua 

função e mecanismo são mais relacionados ao transporte de aminoácidos, nas 

interações entres os microrganismos e nos processos inflamatório do intestino 

(AHLAWAT et al., 2020).  

Novas abordagens terapêuticas para bloquear a enzima ou reduzir sua 

expressão estão sendo testadas para prevenir a entrada celular e a infecção do 

SARS-CoV-2 em tecidos que expressam ECA2, além do pulmão, coração, rim e 

cérebro (SOUTH et al., 2020). Em indivíduos com COVID-19, o vírus SARS-CoV-2 

reduz a expressão desse receptor ocasionando má absorção pelos enterócitos e 

inflamação do intestino (AHLAWAT et al., 2020) . 

A redução de quatro cepas do filo Bacteroidetes, a Bacteroides dorei, 

Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides massiliensis, e Bacteroides ovatus, foram 

observadas nos indivíduos com COVID-19, a presença destes gêneros foram 

associado a uma redução da expressão de ECA2 em amostras de colón de roedores 

e segundo Zuo et al.(2020), esse gênero poderia ser um potencial protetor ao 

combate à infecção por SARS-CoV-2 ao dificultar a entrada do hospedeiro por meio 

do ECA2 (ZUO et al., 2020). 

Por outro lado, pacientes confirmados com COVID-19 e que receberam 

medicamentos inibidores da enzima conversora de angiotensina e/ou bloqueadores 

de receptores da angiotensina, não apresentaram nenhuma evidência no aumento 

ou diminuição do risco de internação em unidade de tratamento (HIPPISLEY-COX et 

al., 2020). 

Ainda, Balmeh et al.(2021), sugerem duas potenciais cepas de probióticos, 

Lactococcus lactis e o Lactobacillus Plantarum para combater a infecção por SARS-

CoV-2, devido a uma maior afinidade dos peptídeos antivirais (glycocin F e 

lactococcine G) gerados por essas cepas, que foram capazes de bloquear proteínas, 

como a S e N do SARS-CoV-2. Essa e outras abordagens utilizando peptídeos 

antimicrobianos estão sendo investigadas em busca de terapias alternativas para 

infecções virais devido a muitos microrganismos produzirem esses peptídeos como 
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seu componente da resposta imune inata para invadir patógenos (BALMEH et al., 

2021).  

Recentemente a ANVISA, aprovou a autorização temporária do uso emergencial 

de um medicamento de anticorpo monoclonal, o Sotrovimabe, que atua contra a 

proteína spike do SARS-CoV-2, projetado para bloquear a ligação do vírus e a sua 

entrada nas células humanas (ANVISA, 2021). 

Em um estudo com 70 pacientes com COVID-19, 28 dos pacientes que 

receberam probióticos, o risco estimado de desenvolver insuficiência respiratória foi 

oito vezes menor em pacientes recebendo bacterioterapia oral junto com os 

medicamentos utilizados para o tratamento de COVID-19, como antibióticos e 

tocilizumabe, do que os que não receberam nenhum probiótico. Tanto a prevalência 

de pacientes transferidos para a UTI quanto a mortalidade foram maiores entre os 

pacientes não tratados com bacterioterapia oral (D’ETTORRE et al., 2020). 

5.5 Probióticos e prebióticos  

Devido a microbiota intestinal ser comumente associada a absorção de 

nutrientes, produção de metabolitos e vitaminas, regulação da imunidade adaptativa 

e inata e aos impactos positivos na saúde humana, compreender suas modificações 

e interações bem como associá-las as cepas especificas podem levar as estratégias 

terapêuticas que proporcionam saúde ao hospedeiro através da manipulação da 

composição da microbiota intestinal introduzindo probióticos e prebióticos 

(CUNNINGHAM et al., 2021). 

Probióticos são microrganismos vivos administrados intencionalmente e quando 

ingeridos em quantidades e períodos adequados podem conferir benefícios à saúde 

de seu hospedeiro (RDC Nº 241, 2018). Estes microrganismos são parte da 

microbiota comensal do intestino que digerem e fermentam componentes 

alimentares não-digeríveis da alimentação, estes componentes são chamados de 

prebióticos devido ao estímulo dado nas atividades e proliferação das bactérias 

(DAVANI-DAVARI et al., 2019).  

Tanto os probióticos quanto os prebióticos são cada vez mais incorporados a 

alimentos e bebidas, sendo os alimentos fermentados a fonte natural mais comum 

de cepas probióticas produtoras de ácido láctico como as Lactobacilli ssp e 
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Bifidobacteria ssp,(CUNNINGHAM et al., 2021). As alegações dos benéficos do uso 

de probióticos podem ir além daquelas proporcionadas no sistema digestório, como 

diarreia associada a antibióticos, doença inflamatória intestinal e alergias 

alimentares (MORTAZ et al., 2013). 

As cepas probióticas orais têm sido usadas para prevenir ou tratar infecções 

causadas por influenza A e H1N1 com intuído de minimizar os sintomas, encurtar o 

período da infecção, por meio da redução dos níveis do vírus nos pulmões e nas 

cavidades nasais, pela produção de componentes antivirais (OLAIMAT et al,, 2020). 

Segundo Yeh et al. (2018) a suplementação com prebióticos e probióticos pode 

potencialmente melhorar a proteção da vacinação contra a gripe e diminuir o risco 

subsequente de morbidade e mortalidade relacionadas à influenza.  

Os efeitos protetores no qual os probióticos estão envolvidos nas vias aéreas 

são: a) ativação de células NK pró-inflamatórias e macrófagos na mucosa das vias 

aéreas; b) modulação das células Th17, um subconjunto de células T CD4 + que 

produzem a citocina pró-inflamatória IL-17, que desempenham um papel crítico na 

eliminação de patógenos durante as reações de defesa do hospedeiro e na indução 

de inflamação do tecido em doenças autoimunes, e c) modulação das células Treg, 

ambas as células Th17 e Treg são envolvidas em doenças pulmonares (MORTAZ et 

al., 2013).  

Estudos em crianças com risco de desenvolver asma mostraram uma 

abundância relativa dos gêneros bacterianos Lachnospira e a diminuição de 

Veillonella, Faecalibacterium e Rothia. Essa diferença de composição entre 

indivíduos asmáticos e saudáveis sugere que as bactérias poderiam contribuir para 

o início da asma (FRATI et al., 2019). 

De acordo com LY et al. (2011), a microbiota intestinal desencadeia diversos 

processos imunológicos que afetam as vias respiratórias. Em roedores, algumas 

cepas de espécies de Lactobacillus mostraram induzir a produção de IL-12 e IFNγ e 

suprimir a produção de IgE total. O tratamento oral com Lactobacillus reuteri atenuou 

o influxo de células inflamatórias para o pulmão e diminuiu a hiperresponsividade 

das vias aéreas induzida por alérgeno em camundongos (LY et al., 2011). Por outro 

lado, a administração de Lactobacillus reuteri em bebês não resultou na redução da 

asma (MENNINI et.al., 2021). Outro tratamento in vivo com uma preparação de 
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Mycobacterium vaccae demonstrou induzir a expressão de células linfócito T 

regulatórias específicas de alérgeno (CD4 CD45Rb IL-10 +) que conferem proteção 

contra a inflamação alérgica das vias aéreas (MORTAZ et al., 2013). 

São diversas as relações cepa-especificas e a modulação do sistema imune, 

algumas cepas e o impacto no trato respiratório estão listados na Quadro 1, além 

dos efeitos imunológicos, os probióticos podem contribuir com a restauração do 

equilíbrio da microbiota intestinal e da homeostase funcional, previnir a invasão de 

microrganismos patogênicos por meio do aumento da secreção de mucinas 

(HAWRYLKOWICZ et al., 2021) e produzindo substâncias com propriedades anti-

inflamatórias e antimicrobianos contra patógenos (WIEËRS et al., 2020). 

Quadro 1 - Cepas com atividades imunomoduladoras. 

Cepa Atividade Referência 

Lactobacillus 
pentosus 

ativação de células NK pró-inflamatórias e macrófagos dentro da 
mucosa das vias aéreas 

Mortaz et 
al., 2013 

Lactobacillus 
reuteri 

aumento significativo na porcentagem e número total de células T 
CD4 + CD25 + FoxP3 +  

Bifidobacterium 
lactis 

Bb12  e 
Lactobacillus casei  

aumentos na expressão do mRNA FoxP3 em linfonodos 
peribrônquicos  

LGG, 
aumento do número de células Treg e nos efeitos de distúrbios 
mediados por Th2-, Th1- e Th17 

Enterococcus 
faecalis 

atenuação do desenvolvimento das células Th17 levando a 
supressão da resposta asmática 

Coquetel de  L. 
acidophilus, L. 
reuteri, L. casei 

estimulou as funções das células dendríticas e regulou 
negativamente Th1, Th2 e outros fatores que induziram a 
inflamação no intestino e nos pulmões através da ligação do eixo 
intestino-pulmão" 

Al-Ansari et 
al.,, 2021 

L. brevis 
reduziu a incidência de infecção viral por influenza atraves ativação 
de células NK  

B. infantis 
estimularam celulas dendriticas que suprimiram respostas da Th2 e 
as estimularam respostas pró-inflamatórias Th1 que são 
necessárias para a eliminação do vírus. 

Olaimat et 
al., 2020. 

Fontes: Elaborado pelo autor  

 

Contudo, para que uma cepa seja utilizada como suplementação em 

alimentos, suplementos ou medicamentos é necessário comprovações de segurança 

e eficácia. No Brasil, o controle sanitário para comercialização requer análise pela 

ANVISA da comprovação inequívoca da identidade da linhagem do micro-
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organismo, segurança e benefícios à saúde. Por meio da apresentação de 

documentos técnicos ou estudos científicos que identifiquem a espécie e 

caracterizem sua linhagem e esteja presente em coleção de cultura 

internacionalmente reconhecida. A segurança comprovada através do histórico de 

uso, ausência de registros de eventos adversos relevantes, virulência e 

patogenicidade relevantes, resistência potencialmente transferível a antibióticos, 

produção de substâncias ou metabólitos que representem risco à saúde humana e 

ainda deve apresentar susceptibilidade a, pelo menos, dois antibióticos (RDC Nº 

241, 2018). 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma análise da potencial 

capacidade do microbioma humano principalmente na modulação do sistema 

imunológico inato e do aprimoramento das respostas imunes adquiridas para além 

do trato gastrointestinal.  

A variedade de microrganismos presentes no intestino humano é extensa e ao 

longo dos anos vem sendo mapeado e é possível traçar um perfil de uma microbiota 

saudável, em razão do aprimoramento das técnicas de identificação dos genomas 

de microrganismos, e comparar com estados de disbiose na presença ou não de 

doença evidente. Dessa forma é possível relacionar as alterações do microbioma 

intestinal com dados clínicos, hormonais, bioquímicos e identificar possíveis 

biomarcadores que podem contribuir no diagnóstico e tratamento de doenças. 

A abordagem sobre o tema em foco no eixo intestino-pulmão deu-se devido a 

pandemia da COVID-19 nos últimos anos, observando-se que as evidências 

encontradas com maior frequência foram relacionadas aos impactos no sistema 

imunológico e na produção de metabolitos (AGCC) derivadas da digestão, e com 

menor frequência as relacionadas com propriedades antimicrobianas que envolvem 

interação direta com microrganismos patogênicos. 

Quanto a tratativa da manipulação do microbioma intestinal, foi possível concluir 

que a boa alimentação rica em fibras e nutrientes está envolvida no estado de saúde 

do ser humano, diretamente pelos nutrientes oferecidos pelos alimentos, mas 

também pelos componentes gerados da fermentação feita pelas bactérias 
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comensais. Em casos de desnutrição, uso de antibióticos ou doenças que 

impossibilitam a nutrição por via oral e requerem suporte nutricional o uso de 

prebiótico e probióticos podem contribuir na suplementação para normalizar o 

equilíbrio da flora intestinal e assim conferir benefícios à saúde de seu hospedeiro. 

Como observado na pandemia, vacinas e tratamentos farmacológicos nem 

sempre estarão disponíveis para todas as doenças, observar como o microbioma 

reage a diversas doenças podem abrir caminhos para aplicação na saúde como em 

condutas individualizadas, considerando o microbioma de cada pessoa, isolando 

cepas mais relevantes em determinadas condições pra prever e prevenir doenças ou 

promover benefícios com seu uso, assim como compreender os possíveis 

mecanismos envolvidos e utiliza-los em forma de probióticos ou prebióticos. 

Dada à importância do assunto, em busca de compreender melhor o papel do 

microbioma humano, mais estudos clínicos utilizando probióticos deverão ser 

conduzidos a fim de verificar fatores e medidas que influenciam a dinâmica do 

microbioma intestinal na saúde do hospedeiro e compreender melhor os 

mecanismos envolvidos tanto na produção de metabolitos quanto no sistema 

imunológico, e também, devido ao uso indiscriminado de antibióticos nos últimos 

anos o impacto da utilização destes medicamentos deve ser avaliado pela perda da 

diversidade de bactérias presente no intestino. 
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