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RESUMO 

LOUZADA, E.R. Efeito da suplementação de uma substância simbiótica sobre a 

permeabilidade intestinal, a inflamação sistêmica, a cognição e sintomas depressivos em 

idosos da comunidade. 

Tese (Doutorado). Programa Interunidades de Nutrição Humana Aplicada, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Objetivos: O presente trabalho é secundário a um estudo clínico randomizado, que teve 

por objetivos investigar os efeitos de uma substância simbiótica sobre a permeabilidade 

intestinal, a inflamação sistêmica, a cognição e sintomas depressivos em idosos. Métodos: 

quarenta e nove participantes, 65-90 anos de idade, ambos os gêneros, foram 

randomizados em dois grupos: grupo S (uso de simbióticos); e grupo P (uso de placebo). 

As seguintes avaliações foram realizadas no início e no final do experimento: Escala de 

Depressão Geriátrica (GDS-15); Mini Exame do Estado Mental (MEEM); % de gordura 

corporal (%gordura); citocinas pró-inflamatórias e regulatórias no soro (IL-6, TNF-α e 

IL-10); e marcadores de permeabilidade intestinal no soro (DAO, IFABP e LPS). 

Resultados: A interação entre tempo e grupo mostrou maior redução do LPS no grupo P 

e maior aumento do IL-10 no grupo S. Considerando somente o fator tempo, ambos os 

grupos reduziram a %gordura, TNF-α e DAO. O IL-6, o GDS-15 e MEEM aumentaram 

em ambos os grupos. O valor final de GDS-15 foi explicado negativamente por DAO, IL-

10, TNF-α, %gordura, ser mulher e estar alocado no grupo P. As variáveis que explicaram 

positivamente o valor final do GDS-15 foram IL-6, IFABP, e LPS. As variáveis 

positivamente associadas aos valores finais do MEEM foram IL-10, DAO, ser mulher e 

estar alocado no grupo P; foram encontradas associações negativas entre o MEEM e IL-

6, TNF-α, %gordura, IFABP e LPS. Foi discutida a possibilidade de alguma interferência 

dos medicamentos utilizados pelos idosos, nas variáveis de interesse do estudo. 

Conclusões: de acordo com nossas condições experimentais, foram encontrados efeitos 

sutis da suplementação de simbióticos sobre sintomas depressivos e cognição em idosos 

da comunidade, aparentemente saudáveis; entretanto, os efeitos sobre a cognição parecem 

ter sido mais otimistas. Estudos futuros, com indivíduos com diagnóstico de depressão 

ou de comprometimento cognitivo, poderão clarear questões levantadas no presente 

estudo. 

Palavras-chave: simbióticos, sintomas depressivos, cognição, inflamação sistêmica, 

permeabilidade intestinal.  



ABSTRACT 

LOUZADA, E.R. Effects of nutritional supplementation with a synbiotic substance on 

the intestinal permeability, systemic inflammation, cognition and depressive symptoms 

in community-dwelling elderly. Programa Interunidades de Nutrição Humana Aplicada, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Objectives: This secondary study from a randomized clinical trial aimed to investigate 

the effect of a synbiotic substance on intestinal permeability, systemic inflammation, 

cognition and depressive symptoms in elderly. Methods: Forty-nine participants, 65-90 

years old, both genders, were randomly assigned into two groups: S-group (synbiotic); 

and P-group (placebo). Evaluations performed at the beginning and at the end of the 

experiment were: Geriatric Depressive Symptoms scale (GDS-15); Mini-Mental Status 

Examination (MMSE); % of body fat (%fat); pro-inflammatory and regulatory cytokines 

(serum IL-6, TNF-α and IL-10); gut permeability (serum DAO, IFABP and LPS). 

Results: The interaction between time and group showed higher reduction of LPS in P-

group and higher increase of IL-10 in S-group. Considering only time, both groups had 

reduced their %Fat, TNF-α and DAO. The IL-6, GDS-15 and MMSE were increased in 

both groups. The GDS-15 final was negatively explained by DAO, IL-10, TNF-α, %Fat, 

being woman and being allocated in P-group. The variables that positively explained the 

GDS-15final were the IL-6, the IFABP, and the LPS. The variables that were positively 

associated to MMSE final were the IL-10, DAO, being woman, and being allocated in P-

group; The negative associations were IL-6, TNF-α, %Fat, IFABP and LPS. We 

discussed the possibility of some interference of the medicines used by the elderly on our 

outcomes of interest. Conclusions: our experimental conditions demonstrated weak 

effects of synbiotic supplementation in the management of depressive symptoms or 

cognitive decline in apparently healthy elderly living in the community, although the 

effect on cognition seems to be more optimist. Other comparative studies, with 

individuals diagnosed as depressive morbidity or cognitive decline, may clarify our 

hypothesis. 

 

Key-words: synbiotics, depressive symptoms, inflammation, intestinal permeability, 

cognition.  
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1. Introdução 

1.1 Envelhecimento Populacional e Doenças Crônicas não Transmissíveis  

 A transição demográfica pode ser sumarizada como um aumento progressivo, na população  

com mais de 60 ou 65 anos, paralelamente à menores taxas de natalidade. Esse processo já está 

consolidado nos países desenvolvidos, e encontra-se em andamento nos países em 

desenvolvimento, incluindo o Brasil (Pablos-Mendez et al., 2015). Dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística ilustram essas tendências (Figura 1). 

 

Figura 1 -  Modificações da pirâmide populacional brasileira através dos anos. As três camadas da Pirâmide 

representam as pessoas com até 14 anos (base), entre 15 e 59 anos (camada intermediária), e acima de 60 anos (topo). 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 O processo de transição demográfica pode ser considerado um desafio, visto que ocorre 

paralelamente outras duas importantes transições: a nutricional e a epidemiológica. A partir da 

metade do século XX, a despeito de avanços significativos das condições socioeconômicas e maior 

controle de doenças agudas, tem-se observado mudanças importantes no estilo de vida com o 

envelhecimento, incluindo hábitos alimentares e atividade física (IBGE, 2013). Essas mudanças 

de comportamentos têm sido acompanhadas de distúrbios associados ao aumento das doenças 

crônicas não transmissíveis (Gayathri et al., 2016).   

 Dentre as doenças crônicas associadas à velhice, os transtornos cerebrais têm se destacado, 

visto que a morbidade depressiva e o comprometimento cognitivo são causas frequentes de 

intercorrências e queda na qualidade de vida (de Beurs et al., 1999; Blazer, 2003). Esses 

transtornos em idosos estão associados a comprometimento funcional, alto custo com os cuidados 

de saúde e aumento da mortalidade (Beekman et al., 2000; Snowden et al., 2008; Porensky et al., 

2009).  Desta forma, a compreensão desses transtornos é importante, assim como suas origens, 

para agregar possíveis estratégias de intervenção. 
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1.2 Inflamação Crônica e Sistêmica no Envelhecimento - definições e causas 

 Com o envelhecimento ocorre uma série de alterações metabólicas e fisiológicas que 

culminam em desfechos relacionados a doenças crônicas, e aos transtornos cerebrais.  Essas 

alterações são explicadas pela própria senescência - aspecto considerado normal do 

envelhecimento, e também por fatores que ainda precisam ser melhor compreendidos, que podem 

dar origem à senilidade – considerado envelhecimento patológico. A inflamação sistêmica crônica 

e de baixo grau tem sido estudada, no sentido de explicar uma série de desfechos negativos 

associados ao envelhecimento. A inflamação sistêmica é capaz de interferir no metabolismo de 

praticamente todos os tecidos corporais, e devido à importância na compreensão desse processo, 

Franceschi e colaboradores (2000) denominaram esse quadro típico do envelhecimento de 

inflammaging (inflammation + aging). 

 O inflammaging ou inflamação associada ao envelhecimento é um estado pró-inflamatório 

de baixo grau, crônico e sistêmico, presente em maior ou menor intensidade em idosos (desde os 

saudáveis até os doentes), como resultado do desequilíbrio no controle orgânico entre mediadores 

pró e anti-inflamatórios, com consequentes repercussões negativas sobre o processo de 

envelhecimento e sobre a promoção da longevidade (Franceschi et al., 2007). 

  Ainda não há um consenso absoluto sobre a exata origem da inflamação sistêmica 

associada ao envelhecimento. Várias hipóteses têm sido estudadas, e parece que diferentes 

sistemas corporais estão envolvidos nesse fenômeno. Três hipóteses podem ser citadas: a própria 

imunosenescência, a adiposidade e as alterações intestinais. 

 

1.2.1 Inflammaging e Imunosenescência 

 Com as diversas situações de saúde e doença ao longo da vida, o sistema imune envelhece, 

sofrendo um processo de imunosenescência (Weng, 2006); o aumento do tempo de vida expõe o 

organismo a agentes ou antígenos de baixa virulência de maneira recorrente.  O que se tem 

observado quanto a isso, é que o organismo humano parece não estar completamente adaptado 

(Simon et al., 2015), e como resultado, o envelhecimento é acompanhado do desequilíbrio entre 

processos pró-inflamatório e anti-inflamatório.  

 Devido a esse desequilíbrio, as alterações imunológicas em idosos se tornam crônicas e 

disfuncionais, resultando em um envelhecimento com diversos desfechos desfavoráveis (Giunta, 

2008). As células mononucleares de idosos passam a produzir mais citocinas pró-inflamatórias 

que em adultos jovens, levando a hiper-reatividade do sistema imune inato ou inespecífico. Por 

sua vez, o sistema imune adaptativo, mais complexo, específico e eficiente, responsável também 
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pela memória imunológica, parece se deteriorar. O repertório de linfócitos T imaturos presentes 

na medula óssea, e de linfócitos T de memória presentes no sangue periférico, específicos em 

reposta a cada agente infeccioso, começam a diminuir. Isto leva a uma incapacidade ou lentificação 

da reposta a uma infecção específica, e ao mesmo tempo, a um excesso da resposta imune 

inespecífica, e muitas vezes ineficiente, de forma prolongada e inadequada (Giunta et al., 2008).  

O processo de imunossenescência é complexo e envolve praticamente todas as células do sistema 

imune. Na (Figura 2) é apresentado um esquema resumido dessas alterações. 

 

                
 

Figura 2 -  Esquema geral do processo de imunosenescência. 

                                             Fonte: Grizzi et al., 2013. 

 

 

1.2.2 Inflammaging e Gordura Corporal 

 Aliado ao próprio processo de envelhecimento do sistema imune, descrito anteriormente, 

algumas alterações corporais típicas do envelhecimento parecem “alimentar” a inflamação 

sistêmica de baixo grau. Dentre essas alterações, a adiposidade exerce um papel importante. Com 

o envelhecimento, observa-se um aumento da gordura corporal, em especial na gordura abdominal, 

e concomitantemente uma redução da musculatura esquelética. 

 O tecido adiposo, principalmente aquele localizado na região abdominal (gordura visceral), 

tem sido extensamente estudado por suas características inflamatórias. Apenas para relembrar, o 

tecido adiposo é um órgão endócrino formado por adipócitos, matriz extracelular, tecidos vascular 

e nervoso, e outros tipos celulares tais como pré-adipócitos, fibroblastos, células tronco e células 

do sistema imune, principalmente macrófagos e linfócitos T (Ibrahim, 2010). Existe um grande 

número de moléculas secretadas pelo tecido adiposo. Por exemplo, as adipocinas são importantes 

na regulação de diversas funções metabólicas como o balanço energético, a pressão arterial, a via 
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imune, a homeostase da glicose, e ainda a produção de citocinas pró e anti-inflamatórias (Galic et 

al., 2010), o que deixa clara a relação entre esse tecido e a função imune.  Ainda não se conhece 

por completo, o mecanismo pelo qual o tecido adiposo contribui com a inflamação sistêmica, 

porém, o desequilíbrio entre as diferentes células e moléculas desse tecido, causado por exemplo 

pela dieta e/ou pelo aumento do conteúdo dos adipócitos, parece fornecer pista importantes.  

 Desta forma, as gorduras, especificamente os ácidos graxos saturados podem ligar-se a 

receptores específicos do tecido adiposo os toll-like receptor ou nod-like receptor, tendo como 

resposta o aumento no recrutamento de macrófagos, em especial os que liberam citocinas 

inflamatórias - os macrófagos do tipo M1 (Magné et al., 2010). Por sua vez, a expansão no tamanho 

dos adipócitos (Figura 3) que depende de enzimas como as metaloproteinases e de seus inibidores 

teciduais, pode também colaborar com o desenvolvimento da inflamação.   

 
                                           Figura 3 - Expansão do tecido adiposo e inflamação 

   Fonte: Adaptado de Kalupahana et al.,2007; Galic et al.,2010. 

  

 

 

 O aumento no conteúdo lipídico dos adipócitos parece gerar um desequilíbrio nesse sistema 

enzimático, o que pode significar uma expansão defeituosa do tecido adiposo, levando a injúrias, 

inflamação e morte tecidual (Kos e Wilding, 2010). Um fator que pode estar associado a essas 

alterações é a diminuição do fornecimento de oxigênio tecidual, uma vez que a expansão do tecido 

pode não ser suportada pela vasculatura existente.  Essa hipóxia parece aumentar a expressão de 

genes inflamatórios (Ye et al., 2007).  
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1.2.3 Inflammaging e Alterações Intestinais 

 O intestino é considerado um sistema complexo que envolve os nutrientes, as células, os 

componentes do sistema imune - celulares e humorais, e as bactérias - microbiota. No que diz 

respeito a essas bactérias, existem as que habitam permanentemente o intestino, e as transitórias 

que pode incluir também as bactérias patogênicas. Em condições normais, todos esses 

componentes estão em equilíbrio, e por isso, a comunicação entre a circulação sistêmica e o 

sistema imune corporal é seletiva.  

 Em um ambiente intestinal saudável ocorre o equilíbrio entre estados pró e anti-

inflamatório; esse equilíbrio é alcançado principalmente pelas funções trófica e imune da 

microbiota. A função trófica ocorre principalmente pela fermentação de substratos provenientes 

dos alimentos, produzindo ácidos graxos de cadeia curta o acetato, o propionato e o butirato. Esses 

ácidos graxos auxiliam em processos metabólicos, e também no controle bacteriano. Além disso, 

por meio de mecanismos de competição por nutrientes e receptores de adesão na mucosa intestinal, 

a microbiota é capaz de impedir o crescimento de patógenos (Bielecka et al., 2002; Wu et al., 

2013). Além destas funções, as bactérias intestinais e seus fragmentos modulam sinais enviados 

do sistema nervoso entérico para o cérebro. O sistema nervoso entérico é localizado na mucosa 

intestinal composto por neurônios interconectados nos plexos mioentérico e submucoso, estes 

neurônios sinalizam mensagens do intestino, através do nervo vago aferente, para o núcleo do trato 

solitário em áreas envolvidas no humor e na cognição (Wu et al., 2013; Carabotti et al., 2015).  

 Ainda, na constituição do intestino, a mucosa intestinal é formada por uma barreira física 

e imune. A barreira física é composta por um revestimento de células epiteliais ligadas por 

proteínas que constituem junções oclusivas, criando uma “vedação” das vias paracelular e 

transcelular. Assim, essas proteínas, em condições normais, garantem a estreita ligação entre os 

enterócitos, de forma a garantir a chamada permeabilidade seletiva. A integridade da parede 

intestinal permite a manutenção da camada de muco, e consequentemente a manutenção da 

microbiota que interage adequadamente com a via imune do intestino, permitindo a supressão de 

fatores de virulência (Kamada et al., 2013). Por sua vez, há uma barreira formada pelas células 

caliciformes localizadas nas criptas do intestino delgado, que liberam muco com proteínas 

antimicrobianas, prevenindo a colonização de patógenos (Ayabe et al., 2000; Vaishnava et al., 

2008; Hardy et al., 2013).  

 Outro componente do sistema intestinal é a via imune do próprio intestino. O intestino 

possui um verdadeiro arsenal de células imune, que se denomina tecido linfoide associado à 
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mucosa - MALT, do inglês mucosa-associated lymphoid tissue, composto por células B, células 

T, células do sangue, macrófagos e outras células apresentadoras de antígenos (Turner, 2009; 

Tiihonen et al., 2010; Borlioux et al., 2003). Permanentemente ocorre um contato entre as bactérias 

intestinais e essas células da via imune, o que significa um estímulo permanente. Assim, o MALT 

é a maneira que o intestino interage com o meio externo, defendendo-se (Turner, 2009). De acordo 

com o tipo de estímulo, a via imune é ativada diferentemente. Resumidamente, a ligação de 

bactérias patogênicas com células imune no intestino e/ou com células apresentadoras de antígenos 

via receptores específicos como toll-like receptor e o nod-like receptor desencadeiam respostas 

imunes inflamatórias. Essas respostas consistem, entre outras, na produção de citocinas 

inflamatórias, como por exemplo, TNF-α (Fator de Necrose Tumoral ), IL-6 (Interleucina 6). Por 

sua vez, o mesmo tipo de ligação com as bactérias patobiontes (não patogênicas), desencadeiam 

em última instância a resposta imune regulatória, por meio da liberação de citocinas anti-

inflamatórias como por exemplo, a Il-10. Assim, estabelece-se o equilíbrio inflamatório via 

intestino (Guarner, 2006). 

 A quebra no equilíbrio de qualquer uma dessas partes pode “perturbar” todo o sistema. 

Quando o balanço bacteriano é alterado, como no envelhecimento, onde a barreira física se 

modifica negativamente (Kamada et al., 2013; Turner, 2009); nesta situação pode ocorrer a lesão 

das proteínas das junções oclusivas, fazendo com que a permeabilidade intestinal seja também 

alterada; isso faz com que haja passagem de bactérias (translocação bacteriana) ou fragmentos 

bacterianos para a circulação sistêmica (Anderson, 2001; Cani, 2012). Dentre os fragmentos de 

origem bacteriana liberados nessas situações, destaca-se o LPS – lipopolissacarídeo. O LPS 

adentra nos capilares pela permeabilidade intestinal alterada, ou por sua incorporação aos 

quilomícrons. Posteriormente, o LPS liga-se a receptores específicos, principalmente o toll-like 

receptor-4 no tecido adiposo, no tecido muscular, e outros tecidos, estimulando a infiltração de 

macrófagos, e ativando vias para secreção de citocinas inflamatórias. Essas ligações trazem 

desfechos como redução da sensibilidade à insulina e aumento nos processos catabólicos (Griffiths 

et al., 2004; Wang et al., 2004; Wang et al., 2006; Cani e Delzenne, 2009, Manco et al., 2010; 

Rossol et al., 2011; Doyle et al., 2011; Stryjecki e Mutch, 2011; Lam et al., 2011).  

   A passagem de conteúdo bacteriano ou de fragmentos bacterianos para a circulação pode 

ser a explicação para quadros inflamatórios grave e agudo denominado septicemia, ou leve e 

crônico como o que ocorre na obesidade ou no envelhecimento, o que pode ser, em parte, a 

explicação para quadros inflamatórios subclínicos (Cani e Delzenne, 2009; Manco et al., 2010; 

Rossol et al., 2011; Pendyala et al., 2012).  Estudos demonstram que há um aumento na ativação 

da via imune no intestino do idoso, que pode ser decorrente das mudanças na microbiota e mucosa 
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intestinal, por influência de fatores de expressão de virulência, por bactérias oportunistas, por 

algum defeito nas barreiras de defesa da mucosa intestinal, pelo aumento do número de bactérias 

gram-negativas, ou ainda, por alguma mudança no sistema imune do hospedeiro (Krabbe et al., 

2004; Guigoz et al., 2008).  

 O trânsito intestinal diminuído pode significar uma sobrecarga bacteriana presente no 

intestino, bactérias essas que normalmente seriam eliminadas nas fezes. O uso de medicamentos 

em excesso, especialmente antibióticos, é um forte componente para a mudança na microbiota 

intestinal do idoso (Tiihonen et al., 2010). A dieta geralmente sofre modificação com o 

envelhecimento, devido a mudanças no sistema digestório, como por exemplo, perda de dentes e 

acloridria. Essas mudanças levam a deficiências nutricionais, o que pode agravar o quadro 

inflamatório em geral, incluindo o sistema imune do intestino. Assim como o baixo consumo de 

fibras diminui a fermentação intestinal, reduzindo a proliferação de bactérias benéficas (Guarner, 

2006; Tiihonen et al., 2010). 

 No envelhecimento ocorre uma mudança na microbiota intestinal em comparação com 

outras faixas etárias, bem como uma diferença de população bacteriana ao longo do trato 

digestório. Isto pode ocorrer, em parte, pela diminuição na produção de ácido gástrico, o que torna 

o estomago um ambiente propício para o crescimento de bactérias patobiontes, que se sobrepõe às 

simbiontes, competindo assim pelo sítio de ligação dos probióticos ao epitélio intestinal (Zoetendal 

et al., 2002; Lebeer et al., 2010). Guigoz e colaboradores (2008) descreveram que é comum ocorrer 

no intestino de idosos, um aumento de bactérias gram-negativas, principalmente Enterobactérias, 

e que esse aumento se correlaciona com estados inflamatórios subclínicos. Reforçando essas 

informações, Van Tongeren e colaboradores (2005) identificaram uma diminuição expressiva de 

Lactobacilos em idosos frágeis. A Figura 4 sintetiza o papel do intestino em importantes desfechos 

do envelhecimento. 

 

Figura 4 – Alterações na microbiota intestinal, promoção da endotoxemia e desordens metabólicas. 
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              Fonte: Modificado de Cani e Delzenne, 2009; Caricilli e Saad, 2013. 

 

 

A avaliação da permeabilidade intestinal assume importância, quando se pensa em 

identificar mudanças patológicas no intestino. Essa avaliação pode ser feita através de alguns 

marcadores, entre eles: o lipopolissacarídeo – LPS, a diamina oxidase – DAO, e a proteína ligante 

de ácidos graxos – IFABP (intestinal fatty acid-binding protein), conforme demonstra a Figura 5.  

O LPS é uma glicoproteína presente na membrana externa das bactérias gram-negativas, ele indica 

uma medida indireta da função da barreira intestinal, uma vez que pode adentrar a circulação 

sistêmica pela via paracelular quando ocorre alteração na junção oclusiva no epitélio intestinal 

(Mitaka, 2005; Galipeau e Verdu, 2016).                      

 

Figura 5 - Epitélio intestinal e lúmen intestinal. 

                                                        Fonte: adaptado Fink e Delude, 2005. 

 

A DAO é uma enzima intracelular localizada no epitélio intestinal nas porções duodenal, 

jejunal e ileal, quando ela está elevada no plasma pode indicar um aumento da permeabilidade 

intestinal, devido a alguma injúria na via transcelular (Luk et al., 1980; Song et al., 2009).  A 

IFABP é uma proteína presente nas vilosidades dos enterócitos no jejuno, e em menor quantidade 

no colón, quando ela está elevada no plasma indica aumento da permeabilidade intestinal, o que 

pode ser devido à injúria nas vilosidades intestinal (Pelsers et al., 2005).   

 

1.2.4 Implicações Clínicas da Imunosenescência e Inflammaging 

 A inflamação sistêmica tem sido considerada como um dos principais fatores relacionados 

a desfechos negativos, incluindo os transtornos cerebrais. Estudos têm demonstrado associação 

entre inflamação sistêmica e neuroinflamação, o que pode afetar a biossíntese de monoaminas 

fundamentais envolvidas no humor e na cognição tais como serotonina, dopamina, ácido γ-
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aminobutírico e fatores neurotróficos, e ao mesmo tempo, aumentar a neurotoxicidade (Myint e 

Kim, 2003; Frick et al., 2004; Schousboe e Waagepetersen, 2007; Miller et al., 2009; Numakawa 

et al., 2014Su et al., 2015). Estudos em ratos observaram um aumento na concentração plasmática 

e cerebral das citocinas pró-inflamatórias TNF- e IL-6, e um aumento na expressão de enzimas 

relacionadas à degradação do triptofano que é precursor da serotonina. Isso resulta na diminuição 

da conversão de triptofano à serotonina, o que pode levar a alteração de humor e da função 

cognitiva. No cérebro, a serotonina apresenta diversas funções, dentre elas o controle do apetite, 

dos movimentos, do sono, do humor e da cognição (Myint e Kim, 2003; Frick et al., 2004).  Esses 

processos podem resultar em transtornos cerebrais, o que inclui a morbidade depressiva e o 

comprometimento cognitivo (Dantzer et al., 2008; Capuron e Miller, 2011). 

 Ainda, em algumas etapas da degradação de triptofano à serotonina, ocorre um aumento 

da conversão de quinurenina em ácido quinurênico nos astrócitos, e em ácido quinolínico na 

microglia; essas alterações afetam a conversão de glutamato em ácido γ-aminobutírico, o que pode 

inibir a ação desta substância nas sinapses. O ácido γ-aminobutírico é um neurotransmissor 

inibitório no sistema nervoso central com ação na atividade neuronal, no processamento de 

informação, na plasticidade cerebral e na sincronização da rede neuronal (Banks et al., 2000; 

Schousboe e Waagepetersen, 2007; Miller et al., 2009). Desta maneira, algumas alterações no trato 

digestório, na microbiota intestinal, na produção e liberação de substâncias que atuam no controle 

da cognição e humor podem contribuir ou desencadear sintomas depressivos e comprometimento 

da cognição. 

 

1.3 Definições - Morbidade Depressiva e Comprometimento Cognitivo 

1.3.1  Morbidade Depressiva e Depressão  

 A morbidade depressiva representa um grupo complexo de doenças mentais, que incluem 

a depressão maior, a distimia, e os sintomas depressivos clinicamente significativos (Castro-de-

Araujo et al., 2013).  A depressão é uma doença multifatorial que pode comprometer a capacidade 

funcional do indivíduo. Ela é caracterizada pela somatória de quatro ou mais dos seguintes 

sintomas: alteração do humor, do apetite, do sono, anedonia, letargia, sentimento de culpa, baixa 

autoestima, dificuldade de concentração, agitação e ideação suicida. Para um diagnóstico de 

depressão deve-se observar: a) um período de duas semanas com a apresentação de quatro dos 

sintomas citados, entre os quais o humor deprimido, ou a perda de interesse ou prazer deve estar 

presente, ou b) apenas três sintomas citados, mais a presença de um sintoma cardinal - alteração 

de humor ou anedonia  (Sung et al., 2013; APA, 2014; Bretanha, 2015).  
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 Há evidência que quando os rastreios de sintomas depressivos são feitos o mais cedo 

possível, há uma melhora nos processos de identificação e de tratamento (Scogin e Shah, 2006), 

prevenindo a evolução para quadros mais graves. Desta forma, várias ferramentas têm sido 

propostas para auxiliar a avaliação da sintomatologia depressiva, especialmente em idosos. Uma 

dessas ferramentas é a Escala de Depressão Geriátrica, cuja sigla manteve a nomenclatura original 

em inglês, GDS - Geriatric Depression Scale. Essa escala já foi validada em vários países, e em 

diferentes níveis de atenção à saúde.  A versão original é composta por 30 questões (Yesavage et 

al., 1982), porém várias versões reduzidas foram propostas. No Brasil, existem estudos publicados 

sobre a tradução, adaptação e a validação dessa escala, na atenção primária à saúde (Castelo et al., 

2010), assim como na atenção secundária (Paradela et al., 2005) e na atenção especializada 

(Almeida e Almeida, 1999a; 1999b). No estudo de Castelo e colaboradores (2010) na atenção 

primária, foram avaliadas diferentes versões reduzidas da escala e, comparativamente à versão 

original o GDS-30, os autores encontraram boa sensibilidade e especificidade nas versões GDS-

15, GDS-10 e GDS-4. 

 A presença de sintomas depressivos é frequente em pessoas idosas. A partir da ferramenta 

GDS-15, o projeto Saúde Bem-estar e Envelhecimento realizado em São Paulo apontou que 18,1% 

dos idosos apresentaram esses sintomas (Lebrão e Duarte, 2003). Em Brasília, uma pesquisa em 

Centros de Convivência, também utilizando o GDS-15, demonstrou uma prevalência de 31% de 

sintomas depressivos clinicamente significativos na população idosa (Oliveira et al., 2006). Na 

cidade de Uberlândia, foi demonstrado que 6,9% dos idosos frequentadores dos Centros de 

Convivência apresentavam sintomas depressivos (Cha, 2006); em Nova Hamburgo, 30% dos 

idosos apresentavam sintomas depressivos (Reichert et al., 2011).  

 Alguns fatores contribuem para o maior risco de sintomatologia depressiva em idosos: as 

enfermidades crônicas e incapacitantes, as morbidades, a dor não controlada, a insuficiência 

funcional, a polifarmácia, a história familiar de depressão, a desnutrição ou subnutrição (Hancock 

e Larner, 2007). Além de todos os fatores citados, a depressão também é associada à hiperatividade 

da via imune e ao aumento plasmático e cerebral das citocinas pró-inflamatórias, o que pode ser 

decorrente das alterações neuroendócrinas, como por exemplo, a redução da resposta ao hormônio 

estimulador da tireoide, a diminuição dos hormônios sexuais e a inflamação crônica e sistêmica 

(Kop et al., 2002; Liukkonen et al., 2006). 

 Apesar do conhecimento de todas estas alterações, a depressão em idosos nem sempre é 

diagnosticada e tratada de maneira adequada. Muitas vezes, a alteração de humor pode ser 

confundida com alguma doença clínica, com os efeitos colaterais do uso de medicamentos, como 
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consequência normal do envelhecimento, ou ainda, em decorrência de algum comprometimento 

da cognição (Cole e Bellavance, 1997).  

 

1.3.2 Transtornos Cognitivos em Idosos  

 A literatura apresenta diferentes definições para cognição, entre elas: o ato de captar, 

utilizar e transformar a informação obtida do meio ambiente, e inclui o subconsciente, as 

experiências afetivas e os sentimentos. A informação é captada através do olfato, audição, 

gustação, visão e tato, e, posteriormente ela é filtrada pelo tronco cerebral, passa pelo tálamo e 

então é entregue ao córtex, este decidirá o que fazer com a informação - utilizá-la imediatamente 

ou armazená-la no hipocampo (Heimer e Van Hoesen, 2006; Pessoa, 2008). 

 Com o envelhecimento, observa-se a diminuição do volume do hipocampo, o que pode 

levar ao comprometimento cognitivo. Esse comprometimento pode significar dificuldade 

progressiva na retenção de memórias recentes, na aquisição de novos conhecimentos, na prática 

de cálculos numéricos, na manutenção do estado de alerta, na verbalização adequada e na 

motivação. A diminuição no volume do hipocampo é um processo esperado com o 

envelhecimento, e consequentemente, comprometimentos cognitivos sem maior relevância 

também são comuns, e de certa forma, esperados. É importante, nesse contexto, identificar o que 

significa o envelhecimento cognitivo normal – a senescência, e o envelhecimento cognitivo 

considerado patológico – a senilidade. Comprometimentos cognitivos negligenciados podem 

evoluir para o chamado comprometimento cognitivo leve, e esse estágio parece ser prodrômico 

para o desenvolvimento de diferentes tipos de demência na velhice (Köhler et al., 2016). 

 Dados do Cardiovascular Health Study Cognition Study identificaram uma série de fatores 

de risco para o desenvolvimento do comprometimento cognitivo leve em idosos da comunidade 

(Lopez et al., 2003). Dentre eles, cabe destacar a própria existência de alterações em testes 

cognitivos. Esse achado justifica a importância em se pensar nas estratégias que consigam atenuar 

qualquer sintoma de alteração na cognição com o envelhecimento. Ainda, esse mesmo estudo, em 

concordância com várias outras constatações na literatura, identificou como fatores de risco a 

síndrome metabólica, a doença vascular, a inflamação crônica e sistêmica, a depressão e alteração 

na síntese e liberação de alguns neurotransmissores (Petersen et al., 2001; Bennett et al., 2002). O 

estudo de Lopez e colaboradores (2003) identifica ainda a afro descendência como um fator 

adicional de risco; os autores atribuem, parcialmente, à maior prevalência, nesse segmento da 

população, do polimorfismo Apolipoproteína-E4. Fisiologicamente, a cognição pode ser afetada 
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por mudanças na ação colinérgica, na diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, na alteração do 

número de neurônios, na alteração nas sinapses e na plasticidade neuronal (Villain et al., 2008). 

 Da mesma maneira que o rastreio precoce dos sintomas depressivos contribui para um 

tratamento adequado, a identificação precoce de alterações cognitivas constitui-se numa 

importante etapa da prevenção de transtornos cognitivos relevantes. No que diz respeito às 

ferramentas existentes, o Mini Exame do Estado Mental - MEEM é a mais conhecida e utilizada 

em todo o mundo (de Melo e Barbosa, 2015). Essa ferramenta foi desenvolvida nos Estados Unidos 

da América com o objetivo de avaliar o estado mental, especificamente os sintomas da demência. 

O MEEM é composto por duas seções: a primeira que avalia orientação, memória e atenção; a 

segunda mede a capacidade de nomeação, de obediência a um comando verbal e a um comendo 

escrito, de redação livre de uma sentença e de cópia de um desenho complexo (polígonos). O 

escore total é de 30 pontos. De Melo e Barbosa (2015), em uma revisão sistemática, identificaram 

11 diferentes versões do MEEM utilizadas no Brasil, sendo a mais utilizada e citada a versão 

proposta por Bertolucci (1994).  

 

1.4 Estratégias Possíveis para Atenuação da Inflamação Sistêmica, e consequentemente da 

Neuroinflamação 

 A partir do discutido até agora, pode-se supor que, a partir da atenuação do estado 

inflamatório, seria possível postergar, atenuar ou prevenir transtornos cerebrais associados. Neste 

sentido, estratégias para restabelecer o equilíbrio da microbiota intestinal poderiam reduzir a 

permeabilidade dos enterócitos, atenuando assim a inflamação. O uso de substâncias probióticas, 

prebióticas ou simbióticas, nesse sentido, pode ser uma alternativa plausível. 

 Por definição, prebióticos são definidos como os ingredientes que afetam beneficamente o 

hospedeiro, estimulando seletivamente o crescimento e/ou a atividade de um número limitado de 

bactérias no intestino. Por sua vez, probióticos são os organismos vivos, que quando administrados 

em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde. Finalmente, o termo simbiótico significa 

um alimento ou suplemento alimentar que contém probióticos e prebióticos ao mesmo tempo 

(Douglas, 2008).  

 O uso de bactérias tem sido proposto no tratamento da depressão e do comprometimento 

cognitivo com resultados promissores; as bactérias que apresentam ação positiva na saúde mental 

têm sido chamadas de psicobióticos (Dinan et al., 2013; MacQueen et al., 2017).  Cepas 

específicas de bactérias como por exemplo, o Clostridium sporogenes ATCC 15579 e 

Ruminococcus gnavus ATCC 29149 são capazes de sintetizar enzimas envolvidas na conversão 
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de triptofano à serotonina (Cryan et al., 2005;  Williams et al., 2014).  Ainda, pacientes com 

Síndrome de Fadiga Crônica (distúrbio associado a sintomas depressivos, comprometimento 

cognitivo e ansiedade), demonstraram melhora nos sintomas depressivos após a ingestão de 

Lactobacillus casei Shirota que também apresenta a mesma capacidade de síntese enzimática 

(Benton et al., 2007; Rao et al., 2009). Já o Lactobacillus rhamnosus JB1 é capaz de sintetizar a 

enzima glutamato descarboxilase, responsável pela conversão de glutamato a GABA (Bravo et al., 

2011). Outros neurotransmissores também são produzidos por bactérias, como por exemplo, a 

Escherichia coli que produz norepinefrina, e o Bacillus que produz norepinefrina e dopamina 

(Evrensel e Ceylan, 2015).  

 Outro mecanismo proposto, a partir de administração de substâncias pré, pró ou simbióticas 

é a restauração da mucosa intestinal e das junções oclusivas. Essa restauração pode limitar a 

absorção de lipopolissacarídeo e outros produtos bacterianos para a circulação sistêmica, 

reduzindo a ativação da via imune no intestino. As bactérias presentes no intestino são capazes de 

fermentar as fibras alimentares, produzindo os ácidos graxos de cadeia curta - o acetato, o 

propionato e o butirato. Um dos efeitos do butirato é a sua ação anti-inflamatória, que resulta na 

inibição da ativação do fator de transcrição fator nuclear kappa β (Gilmore, 1999), e 

consequentemente a redução na formação das citocinas pró-inflamatórias (Segain et al., 2000).  

Ainda, as bactérias probióticas e seus metabólitos podem enviar sinais via nervo vago para regiões 

cerebrais envolvidas com a depressão e cognição (Maslowski et al., 2009; Fukuda et al., 2011; 

Forsythe et al., 2012; Fung et al., 2012; Matsumoto et al., 2013; Mayer et al., 2015). Assim, vários 

estudos têm demonstrado os efeitos benéficos do consumo de simbióticos no humor e na cognição 

(Steenbergen et al., 2015; Akkasheh et al., 2016; O'Hagan et al., 2017). 
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2. Justificativa 

      A presença de sintomas depressivos e sinais de comprometimento cognitivo são 

relativamente comuns em idosos. Esses sintomas e sinais, se não identificados e modificados 

precocemente, podem aumentar o risco de desenvolvimento de quadros depressivos mais graves, 

ou ainda comprometimentos cognitivos que podem ser prodrômicos para as demências. Dessa 

forma, estudos que identifiquem e que proponham estratégias de prevenção do agravamento desses 

quadros, são essenciais em uma sociedade que está envelhecendo. 
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3. Hipóteses 

O uso de substâncias simbióticas em idosos inseridos na comunidade, pode melhorar o 

ambiente intestinal, consequentemente reduzindo a permeabilidade intestinal, atenuando a inflação 

sistêmica. Esses benefícios poderiam ter efeito na manifestação inicial de sintomas depressivos ou 

de comprometimentos cognitivos. 

 

 

  



17 

 

4. Objetivos 

O presente estudo tem como objetivos avaliar os efeitos da suplementação de uma 

substância simbiótica na permeabilidade intestinal, na inflamação crônica e sistêmica, e na 

manifestação de sintomas depressivos e comprometimento cognitivo em idosos residentes na 

comunidade. 
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5. Métodos  

5.1 Tipo de Estudo 

  Trata-se de um estudo secundário a um estudo clínico maior “Efeitos da suplementação 

nutricional sobre a permeabilidade intestinal, a inflamação sistêmica e reflexos na composição 

corporal de idosos inseridos na comunidade”. Para o presente estudo, foram incluídas nas 

avaliações do projeto inicial as ferramentas de rastreio dos sintomas depressivos e do estado 

cognitivo, e os protocolos de suplementação, e serão descritos a seguir. 

5.2 Casuística 

 Os idosos participantes do estudo eram residentes na comunidade, frequentadores de um 

Centro de Saúde Escola da Universidade de São Paulo, o Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula 

Souza- Faculdade de Saúde Pública. A pesquisa foi iniciada em março 2013 e terminou em 

dezembro 2014. 

5.3 Procedimentos para Recrutamento 

 Os pesquisadores frequentaram a sala de espera do Centro de Saúde, por um período de 

três meses. Nesse local, os idosos eram abordados e informados sobre os objetivos da pesquisa e 

então era feito o convite para participarem do estudo. Para aqueles que concordassem em participar 

da pesquisa, era agendada uma data na qual eram realizados testes relacionados aos critérios de 

inclusão e exclusão. A Figura 7 descreve o fluxograma desde o recrutamento dos idosos até o final 

do estudo. 

5.4 Critérios de Inclusão   

 Os idosos que concordassem em participar deveriam ter entre 65 e 90 anos de idade, ambos 

os sexos, com índice de massa corporal (IMC) abaixo ou acima do intervalo de normalidade 

(abaixo de 23 ou acima de 27kg/m2); e deveriam preencher a pelo menos um critério de fragilidade, 

de acordo com Fried e colaboradores (2001), portanto, foram incluídos os idosos considerados 

como pre-frágeis.  

5.5 Critérios de Exclusão 

 Os idosos que referiram ter apresentado alguma condição inflamatória crônica ou aguda ou 

doenças intestinais, nos últimos seis meses foram excluídos. Os participantes também não 

poderiam estar ingerindo à época do experimento, antibióticos, bem como qualquer substância 

potencialmente probiótica, prebiótica ou simbiótica (em cápsulas ou pó), ou alimentos 

industrializados que tivessem em sua composição a adição de algum tipo de probiótico ou 

prebióticos. 
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5.6 Aspectos Éticos e Registro Clínico 

 Todos os procedimentos realizados foram detalhados aos participantes, e também a 

importância de estarem inseridos no projeto durante os seis meses para a completa interpretação 

dos dados. Foi esclarecido aos mesmos, que eles tinham a liberdade de abandonar o estudo a 

qualquer momento, e também os riscos e benefícios da participação no estudo. Todos os resultados 

dos exames foram entregues aos idosos no final do estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (Processo número 

200.870/2013) Anexo I, todos os participantes assinaram um termo de consentimento esclarecido 

(Anexo II).  O estudo maior está devidamente registrado no Registro Brasileiro de Estudos 

Clínicos- REBEC (U1111-1155-0607). 

5.7 Delineamento Experimental  

 O estudo foi divido em cinco momentos, conforme descrito na Figura 6. Os momentos 

consistiram em abordagem, avaliação de critérios de inclusão e exclusão, avaliações iniciais 

suplementação e avaliações finais. 

 

 

5.8 Grupos Experimentais 

Após a aceitação dos idosos e avaliação dos critérios de inclusão e exclusão, foram 

constituídos três grupos experimentais de acordo com o estudo maior. O presente estudo incluiu 

apenas dois deles, a saber: a) o grupo “simbiótico”, que consumiu uma substância simbiótica [6 

gramas de frutooligossacarídeo, Lactobacillus para casei (LPC37) 109 a 108 UFC, Lactobacillus 
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rhamnosus (HN001) 108 UFC, Lactobacillus acidophilus (NCFM) 109 a 108 UFC e 

Bifidobacterium lactis (HN019) 108 UFC]; b) o grupo “placebo”, que recebeu 6g de maltodextrina. 

Os participantes ingeriam duas doses diárias desses suplementos, uma dose pela manhã e outra à 

noite. 

A randomização foi feita em blocos, computadorizada, por pessoas que não faziam parte 

nem do grupo de pesquisadores, nem dos avaliados. A randomização manteve-se cega, tanto para 

os pesquisadores quanto para os participantes, desde o início do experimento até o final das 

análises. O mesmo grupo que procedeu à randomização foi responsável pela preparação dos saches 

com os suplementos.  Ambos os grupos receberam a substância embalada em envelopes opacos, 

sem diferença entre os grupos da intervenção; os envelopes continham apenas o número 

correspondente ao participante, e esses envelopes eram embalados em caixas com 60 unidades 

cada. Os participantes receberam mensalmente no Centro de Saúde a caixa necessária para um mês 

de suplementação. Após o término de cada caixa, eles deveriam retornar à Unidade, para serem 

submetidos a algumas avaliações intermediárias e para receberem a caixa para o mês seguinte. 

Durante os seis meses todos os idosos receberam ligações semanalmente, nas quais os 

pesquisadores indagavam sobre a adesão ao tratamento e os possíveis desconfortos. Ao final do 

sexto mês de suplementação e o início do sétimo mês os idosos foram reavaliados. Os resultados 

de todas as avaliações foram entregues a cada idoso, com as devidas explicações pertinentes aos 

resultados, após a conclusão de todas as análises de dados.  

5.9 Cálculo Amostral 

O cálculo amostral foi feito a partir da proposição de Cohen (1988) utilizando a estimativa 

da variável com maior variância, no caso os níveis de citocinas, como observado em estudo piloto 

(Neto et al., 2013). Somado a isso, considerou-se a taxa de abandono observada no mesmo estudo, 

que foi em torno de 12%. Para o cálculo de f considerou-se que as magnitudes das diferenças entre 

os tratamentos com simbiótico e placebo são iguais (Cohen, 1988). Os resultados permitiram obter 

um f de 0,75, e um poder de 70%, e que resultou no número total de sujeitos necessários para 

compor a amostra como sendo 50, sendo 25 no grupo simbiótico e 25 no grupo placebo. 

5.10 Avaliações Iniciais e Finais  

Os participantes foram avaliados antes e após o término do experimento quanto aos 

seguintes aspectos: 

Anamnese - com perguntas referentes a informações pessoais e de saúde (Anexo III). 
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Medidas antropométricas - o peso e a estatura foram aferidos por balança e estadiômetro, 

respectivamente, a partir dessas duas medidas foi calculado o índice de massa corporal – IMC = 

peso/altura2). 

Sintomas depressivos - foram rastreados a partir da Geriatric Depression Scale-15 - GDS-15  

(Yesavage et al., 1982). Este instrumento foi validado para a população brasileira, e contêm 15 

questões com resposta dicotômica – sim ou não. O ponto de corte utilizado para o rastreio de 

sintomas depressivos 5-6 (Paradela et al., 2005) (Anexo IV). Para o presente estudo, optou-se por 

não utilizar o ponto de corte, e sim, o escore total obtido no questionário.  

Avaliação do estado cognitivo - o rastreio cognitivo foi feito a partir da aplicação do instrumento 

Mini Exame do Estado Mental – MEEM (Bertolucci et al., 1995). As respostas foram obtidas 

através de perguntas direto ao idoso. Para análise dos dados foi utilizado o escore final obtido 

nesse questionário (Anexo V). 

Medidas bioquímicas - o sangue foi coletado após um período de jejum entre 8-12 horas. O sangue 

foi centrifugado, e o soro foi utilizado para as análises de citocinas IL-6, IL-10 e TNF-α, pelo 

método MAP = Multiple Analyte Profiling (HCYTMAG-60K-03; Millipore®);  

Permeabilidade intestinal - a partir do soro, também foram avaliados os seguintes marcadores de 

permeabilidade intestinal: lipopolissacarídeo (LPS), intestinal fatty-acid binding protein (IFABP), 

e diamine-oxidase (DAO), todos por ELISA, utilizando os kits MyBiosource® número de catálogo 

MBS291479, MBS 261983, MBS268739, respectivamente. 

5.11 Análise dos Dados 

O presente estudo foi conduzido como intenção de tratar, os dados finais ausentes foram 

imputados de acordo com os valores da mediana do respectivo grupo. Após a organização e 

imputação dos dados, a normalidade foi verificada pelo teste Komorov-Smirnov. Nenhuma das 

variáveis investigadas apresentou distribuição normal, e por isso as variáveis foram transformadas 

por Box-cox, para que fossem realizadas análises paramétricas dos dados. 

 A descrição das variáveis (não transformadas) foi feita pela mediana e o intervalo. As 

variáveis transformadas foram comparadas por grupo (simbiótico e placebo) e pelo tempo (antes 

e depois da suplementação) usando ANOVA de medidas repetidas, com LSD-test como post-hoc.  

Para investigar os efeitos simultâneos do tratamento e co-variáveis foi feita a análise de 

regressão (regressão geral, análise de covariância), como segue:  

a) Modelo 1 - o escore do GDS-15 final foi considerando como variável dependente, e os 

preditores investigados: valor inicial do GDS-15, diferença entre valores inicial e final da 
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porcentagem de gordura (Δ%gordura), ΔIL-6, ΔTNF-, ΔDAO, ΔIFABP, e Δ LPS, idade, gênero 

e a intervenção (simbiótico e placebo);  

b) Modelo 2 - a variável dependente era o escore final do MEEM e os preditores eram: 

MEEM inicial, Δ%gordura, ΔIL-6, ΔTNF-, ΔDAO, Δ FABP, e Δ LPS, idade, gênero e grupo de 

intervenção (simbiótico e placebo).  

Para todos os modelos de regressão, os preditores tiveram sua entrada simultânea (método 

“enter”). As análises foram feitas usando o Statistica software, version 13 (DELL®). 



 

6. Resultados 

Após a avaliação dos critérios de inclusão e exclusão, e também do declínio a 

participar por parte de alguns idosos, 74 participantes foram randomizados nos três 

grupos relativos ao estudo maior. Assim, a amostra do presente estudo secundário foi 

composta por 49 idosos, sendo 39 mulheres e 10 homens. A alocação nos grupos 

experimentais resultou em 25 idosos no grupo simbióticos e 24 no grupo placebo. A idade 

dos participantes variou entre 63 e 89 anos. A taxa de abandono do estudo foi 

aproximadamente 30%. O fluxograma do estudo está detalhado na Figura 7, e a descrição 

das razões para abandono encontra-se na Tabela 1.  

 

Figura 7. Fluxograma do Estudo 

 
Tabela 1 - Causas das desistências dos participantes durante o estudo 

Causas das Desistências Grupo 

Simbiótico 

Grupo 

Placebo 

Falecimento 0 1 

Internação 1 0 

Constipação 1 0 

Cálculo renal 0 1 

Razões não relacionadas especificamente aos suplementos1 2 5 

Reclamação de mal-estar em geral2 0 1 

Total 4 8 
1Dificuldade em lembrar-se de ingerir o suplemento, dificuldade de transportar nas viagens, não ter rotina 

diária, marido reclamava, 2flatulência.  
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A descrição das variáveis investigadas juntamente com a análise comparativa, 

encontra-se na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Análise descritiva dos dados iniciais e finais, e análises comparativas 

Variáveis Grupo Inicial 

Mediana  

(intervalo) 

Tmédia±DP 
(a)

 

Final 

Mediana  

(intervalo) 

Tmédia±DP 
(a)

 

Valor de “p” ANOVA 
(b)

 

Tempo Grupo Interação 

% Gordura S 38,0 (16,8-48,5)  

974,0±361,8* 

37,7 (18,9-49,0)  

69,6±16,4* 

<0,001 0,34 0,34 

 P 36,0 (25,3-45,8)  

886,0±273,2* 

32,1 (25,7-45,8)  

62,5±11,1* 

   

IL-10 (ƞg/dL) S 2,4 (0,8-8,6)  

0,73±0,31* 

2,5 (0,6-6,9)  

0,93±0,35* 

<0,001 0,93 0,05 

 P 2,5 (1,1-26,1)  

0,79±0,29 

2,0 (0,7-8,2)  

0,85±0,33 

   

IL-6 (ƞg/dL) S 0,9 (0,7-16,6)  

0,19±0,10* 

0,9 (0,0-4,8)  

0,49±0,19* 

<0,001 0,26 0,32 

 P 0,8 (0,7-4,4)  

0,13±0,08* 

0,9 (0,3-9,0)  

0,48±0,15* 

   

TNF-α (ƞg/dL) S 10,4 (3,5-21,8)  

4,73±1,38* 

14,0 (5,5-40,0)  

3,16±0,49* 

<0,001 0,87 0,69 

 P 10,9 (4,1-15,1)  

4,64±0,92* 

15,6 (7,3-25,0)  

3,17±0,37* 

   

DAO (ƞg/dL) S 0,56 (0,10-1,71)  

0,27±0,10*
a
 

0,37 (0,11-1,21)  

0,15±0,05* 

<0,001 0,03 0,11 

 P 0,40 (0,14-0,76)  

0,22±0,07*
b
 

0,32 (0,18-0,74)  

0,13±0,03* 

   

IFABP (ƞg/dL) S 0,01 (0,00-0,26)  

0,03±0,04 

0,02 (0,00-0,43)  

0,03±0,04 

0,71 0,99 0,21 

 P 0,03 (0,00-0,36)  

0,03±0,04 

0,02 (0,00-0,29)  

0,03±0,04 

   

LPS (ƞg/dL) S 000(0,00-56,90)  

0,16±0,37
a
 

0,00 (0,00-16,9)  

0,15±0,22 

<0,001 0,05 0,05 

 P 0,95(0,00-85,90)  

0,49±0,35*b 

0,00 (0,00-8,90)  

0,04±0,13* 

   

GDS-15 S 3,0 (0,0-11,0)  

1,4±0.1* 

3,0 (0,0-8,0)  

2,4±0,2* 

<0,001 0,82 0,47 

 P 2,5 (1,0-10,0)  

1,5±0,1* 

3,0 (0,0-6,0)  

2,3±0,2* 

   

MEEM S 25,0 (17,0-29,0)  

43097±3119* 

25,9 (18,0-30,0)  

59639±4107* 

<0,001 0,51 0,25 

 P 27,0 (19,0-30,0)  

48635±3079* 

26,5 (19,030,0)  

59771±3369* 

   

 (a) Nenhuma variável contínua apresentou distribuição normal; portanto, foram descritas como mediana  

 e intervalo. Para conduzir as análises paramétricas, as variáveis foram transformadas em Box-cox. A média  

 e o desvio padrão foram obtidos a partir dos dados transformados (TMean±SD); 
(b)

ANOVA de  

 medidas repetidas; *diferença, no mesmo grupo, entre os diferentes tempos (inicial e final); letras diferentes 

 significam diferenças entre os grupos, no mesmo momento. 
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A Tabela 3 o Modelo 1 de regressão linear múltipla (análise de covariância). Os valores 

do GDS-15 final foram significativamente explicados somente pela DAO (associação negativa). 

As variáveis que explicaram de forma positiva e não significativa o GDS-15 final foram o GDS-

15 inicial (como esperado), a IL-6, a IFABP e o LPS. As variáveis que explicaram negativamente 

e de forma não significativa o GDS-15 final foram o IL-10, o TNF-, a porcentagem de gordura, 

ser mulher e ser alocado no grupo placebo. 

Tabela 3 - Regressão linear múltipla, Modelo 1 - Variável dependente GDS-15final 
(a) 

Modelo. 1 – (R2= 0,21; p=0,03) 
(b)

 

Preditores  Beta ajustado (SE) Valor de p (95% CI) 

GDS inicial 0,30(0,15) 0,06 [(-0,010)-0,60] 

Δ IL-10 -0,14 (0,16) 0,38 [(-0,47)-0,18] 

Δ IL-6 0,21(0,16) 0,19 [(-0,11)-0,54] 

Δ TNF-α -0,04 (0,14) 0,76 [(-0,33)-0,24] 

Δ %gordura -0,20 (0,18) 0,26[(-0,57)-0,16] 

Δ DAO -0,35 (0,14) 0,02 [(-0,63) - (-0,06)] 

Δ IFABP 0,04 (0,14) 0,78 [(-0,25-0,33] 

Δ LPS 0,05 (0,16) 0,34 [(-0,26)-0,37] 

Genêro (Feminino) -0,22 (0,17) 0,19 [(-0,56)-0,12 

Grupo (Placebo)  -0,03 (0,16) 0,86 [(-0,35)-0,29] 

(a)
 Regressão linear múltipla. Todas as co-variáveis investigadas eram incluídas no modelo final, e a Tabela 

mostra somente as variáveis com estatística significante (p<0,05). Todas as variáveis foram transformadas 

em Box-cox antes das análises; 
(b)

 Método enter; 
(c) Todas as variáveis incluídas (Enter method). 
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A Tabela 4 mostra o modelo de regressão tendo o MEEM final como variável dependente. 

As variáveis significativamente associadas ao MEEM final foram o MEEM inicial (como 

esperado) e IL-10 (associação positiva). As variáveis que foram associadas positivamente e de 

forma não significativa ao MEEM final foram a DAO, ser mulher, e ser alocado no grupo 

placebo. As associações negativas, mas não significativas foram IL-6, TNF-ɑ, porcentagem de 

gordura, a IFABP e o LPS. 

Tabela 4 - Regressão linear múltipla, Modelo 2 - Variável dependente MEEM final 
(a) 

(R2=0,39; p<0,001) 
(c)

 

Variáveis Beta ajustado (SE) Valor de p (95% CI) 

MEEM inicial 0,51 (0,12) <0,001 (0,25-0,76) 

Δ IL-10 0,43(0,14) 0,004(0,14-0,73) 

Δ IL-6 -0,15(0,13) 0,29 ((-0,42)-0,13] 

Δ TNF-α -0,02 (0,12) 0,83 [(-0,26)-0,21] 

Δ %gordura -0,17 (0,16) 0,30 [(-0,50)-0,16] 

Δ DAO 0,16 (0,12) 0,20 [(-0,09)-0,40] 

Δ IFABP -0,02 (0,13) 0,85 [(-0,28)-0,23] 

Δ LPS -0,17 (0,14) 0,23 [(-0,45)-0,11] 

Genêro (Feminino) 0,14 (0,15) 0,38 [(-0,28)-0,30] 

Grupo (Placebo) 0,007 (0,14) 0,95 [(-0,28)-0,29] 

(a)
 Regressão linear múltipla. Todas as co-variáveis investigadas eram incluídas no modelo final, e a 

Tabela mostra somente as variáveis com estatística significante (p<0,05). Todas as variáveis foram 

transformadas em Box-cox antes das análises; 
(b)

 Método enter; 
(c) Todas as variáveis incluídas (Enter 

method). 

 

Na Tabela 5, observa-se que não houve alteração do consumo de medicamentos 

para doenças crônicas em nenhum dos grupos, bem como nenhuma alteração no princípio 

ativo ou marca do medicamento. 

Tabela 5 - Distribuição dos idosos segundo o consumo de medicamentos durante o estudo 

Medicamentos Simbiótico n=25 % Placebo n=24 % 

Antihipertensivo1 12 60,0 7 46,7 

Hipolipemiante2 9 75,0 6 40,0 

Diurético3 5 25,0 2 13,3 

Hipoglicemiante4 8 40,0 - - 

1Enalapril, Captopril, Atenolol, Lozartana, 2Orlistat, Sinvastatina, 3Modiretic, Hidroclorotiazida, 
4Glicazida, Insulina, Metformina  

 

Em relação aos hábitos alimentares e atividade física não houve alteração ao longo 

dos seis meses (dados não apresentados).



 

7. Discussão 

A hipótese do presente estudo foi que a modulação do ambiente intestinal, por meio 

da suplementação de uma substância simbiótica, poderia melhorar aspectos relacionados 

à inflamação sistêmica, e consequentemente os desfechos relacionados ao cérebro. Após 

seis meses de suplementação com simbióticos em idosos pre-frágeis inseridos na 

comunidade, não foram encontradas diferenças (contra placebo, e na interação tempo vs. 

grupo) nos escores tanto do GDS-15 quanto no MEEM. Considerando somente o tempo 

no final do estudo, ambos os grupos, suplementado e placebo, mostraram um ligeiro 

aumento no escore do GDS-15 (o que indica piora dos resultados) e um ligeiro aumento 

no escore do MEEM (o que indica melhora nos resultados). Além disso, alguns preditores 

que compuseram nossos modelos de regressão confirmaram, pelo menos em parte, nossa 

hipótese, mas outros não. Com relação ao GDS-15, as associações positivas confirmaram 

nossa hipótese (IL-6 e IFABP); com respeito às associações negativas, a IL-10 confirmou 

nossa hipótese, mas o TNF-α e a DAO não confirmaram. Por um lado, associação positiva 

do MEEM com a DAO foi contra a nossa hipótese; por outro lado, a associação positiva 

com o IL-10 e as associações negativas com IL-6, IFABP, e LPS, além de ser alocado no 

grupo placebo, todas confirmaram a nossa hipótese.   

Em reposta a nossa hipótese – se a suplementação de uma substância simbiótica é 

suficiente para propiciar alteração no escore do instrumento que rastreia os sintomas 

depressivos, e se há associação com o estado inflamatório (avaliado por algumas citocinas 

inflamatórias). Foi observado um aumento no GDS-15 sem a presença de sintomas 

depressivos nos dois grupos, portanto, não se observa efeito direto dos simbióticos nesses 

sintomas. No entanto, algumas associações encontradas nos modelos de regressão, podem 

indicar uma ação indireta dos simbióticos nos sintomas depressivos. O aumento 

plasmático da citocina anti-inflamatória IL-10 ocorreu apenas no grupo simbiótico, o que 

talvez possa ser explicado pela ação da bactéria Lactobacillus paracasei Lpc37, visto que 

ela tem a habilidade de induzir a expressão da IL-10 in vitro (Paineau et al., 2008). Além 

disso, o nosso modelo de regressão indicou uma associação negativa entre o GDS-15 e a 

IL-10. O que podemos inferir desses achados é que, o simbiótico foi capaz de elevar a 

concentração da citocina anti-inflamatória, mas esse aumento não foi suficiente para 

reduzir a manifestação de sintomas depressivos. Talvez doses mais elevadas, ou um 

período maior de suplementação, poderiam ser pensados. 
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Nossos resultados diferem de muitos estudos que são otimistas em relação ao uso 

do simbiótico no estudo da depressão. De acordo com a pesquisa conduzida por Benton 

e colaboradores (2007) houve relato de um estado de maior felicidade em humanos após 

o consumo de Lactobacillus casei Shirota por três semanas. Assim também, no estudo 

conduzido por Steenberg e colaboradores (2015) o consumo das bactérias 

Bifidobacterium bifidum W23, Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus acidophilus 

W37, Lactobacillus brevis W63, Lactobacillus casei W56, Lactobacillus salivarius W24, 

Lactococcus lactis W19 e W58 durante quatro semanas, resultou em diminuição dos 

pensamentos de agressividade, desesperança e suicida, conforme relatos dos próprios 

participantes. Vale ressaltar que os indivíduos desse estudo, similarmente ao nosso 

estudo, não apresentavam diagnósticos de depressão (Kovacs e Beck, 1978; Haaga et al., 

1991; Scher et al., 2005; Moulds et al., 2008).  

Em revisão sistemática conduzida por Wallace e Milev (2017) o consumo de 

probióticos por humanos em um período de 3 a 12 meses, pode aliviar os sintomas 

depressivos, porém isso foi identificado somente em indivíduos com diagnóstico de 

depressão, por gerar mudanças nas regiões cerebrais envolvidas no processo de emoção 

(Vlainic et al., 2016). Tais mudanças podem ser em decorrência da atenuação da 

concentração plasmática das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF-, da elevação na 

concentração plasmática de triptofano e da diminuição no metabólito da serotonina - o 

ácido 5-hidroxiindolacético no cérebro (Desbonnet et al.,2008). No nosso estudo, não 

houve avaliação da serotonina e seus metabólitos, o que limita em parte, a avaliação dos 

nossos resultados.  

Paradoxalmente, a IL-6 aumentou e o TNF- reduziu em ambos os grupos. Ainda, 

houve associação positiva entre o GDS-15 e a IL-6, e negativa entre GDS-15 e TNF-; 

esses achados podem indicar que o estado inflamatório, mais do que a suplementação, 

tem um papel no desenvolvimento desses sintomas. A literatura tem tentado explicar a 

associação do aumento das citocinas pró-inflamatórias com a depressão, visto que elas 

acessam o cérebro e interagem em diferentes mecanismos, como na função e síntese de 

neurotransmissores e na plasticidade neuronal (Dantzer, O'connor, et al., 2008; Miller et 

al., 2009). No entanto, há uma maior associação da citocina pró-inflamatória com os 

indivíduos diagnosticados como depressivos, comparados aos indivíduos que apresentam 

apenas sintomas depressivos (Hiles et al., 2012). Em uma revisão sistemática, foi 

sugerido que a inflamação aguda pode causar mudanças no processo social e emocional, 
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com papel importante no desenvolvimento e manutenção da depressão. Esses achados 

levaram os autores da revisão a sugerirem que situações agudas podem ser diferentes de 

um estado inflamatório crônico (Wilson et al., 2002), o que é o foco de nosso estudo. 

A citocina TNF- induz a ruptura sináptica, levando a um prejuízo na 

neuroplasticidade e acelerando a apoptose neuronal (Rosenblat et al., 2014). Apesar de 

estudos demostrarem os efeitos pró-inflamatórios das citocinas IL-6 e TNF- associados 

à depressão e comprometimento da cognição, vale ressaltar que elas são importantes para 

a sobrevivência dos neurônios, para a regeneração do nervo periférico, e também 

apresentam efeito anti-inflamatório. Em animais com deficiência em IL-6 foi observado 

prejuízo na regeneração neuronal e efeitos tróficos no desenvolvimento dos neurônios e 

da glia (Loddick et al., 1998). Apesar do aumento das citocinas pró-inflamatórias ser 

associada à depressão e ao comprometimento da cognição, a avaliação destes marcadores 

isoladamente talvez não seja a melhor opção, visto que alguns fatores presentes no 

envelhecimento como a alteração do estado nutricional, a presença de doenças crônicas, 

os efeitos colaterais de medicamentos, a interação com o ambiente social, viuvez, o 

isolamento social podem ser um viés (Lawhorne, 2005; Briggs et al., 2016). 

A outra hipótese deste estudo foi - se a suplementação de uma substância 

simbiótica é suficiente para propiciar alteração no escore do instrumento que rastreia um 

possível comprometimento da cognição, e se o estado inflamatório tem relação com essa 

possível mudança. Nos dois grupos houve um aumento no escore do MEEM. Portanto, 

algum aspecto não relacionado à suplementação, ou ao placebo, levou a essa melhora na 

ferramenta utilizada. Uma questão que muito se discute com relação a ferramentas 

similares ao MEEM, é que os idosos são capazes de “aprender” as questões, ou “treinar” 

para responde-las, o que pode ser considerado um viés do instrumento. Talvez o tempo 

de seis meses entre a primeira e a última aplicação do instrumento não tenha sido 

suficiente para que essa investigação fosse livre desse viés. 

Por sua vez,  no estudo conduzido por Benton e colaboradores  (2007), no qual os 

indivíduos que consumiram Lactobacillus casei Shirota em leite fermentado não 

demonstraram melhora na memória em relação ao grupo que consumiu o placebo. Na 

mesma linha, Kelly e colaboradores (2017) não demonstraram uma superioridade da 

suplementação de Lactobacillus rhamnosus (JB-1) em relação ao placebo na função 

cognitiva, o que corrobora os resultados do presente estudo. Por sua vez, Messoudi e 
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colaboradores (2011) demonstraram que, após o consumo de Lactobacillus helveticus 

R0052 e Bifidobacterium longum RO175 por um período de 30 dias, os participantes 

demonstraram uma melhora em resolver problemas.  

Com relação às citocinas inflamatórias, os resultados relativos à cognição foram 

bastante coerentes. Os valores finais do MEEM apontaram associação positiva com a IL-

10 e negativa com as demais (embora os resultados não tenham sido significativos).  Na 

literatura é observado que o aumento das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF- têm 

sido associado com mudanças cognitivas desfavoráveis, principalmente no processo de 

aprendizado e na memória (Weaver et al., 2002); a citocina IL-6 tem sido considerada 

um preditor do declínio cognitivo, apesar de resultados contraditórios na literatura 

(Wilson et al., 2002).  Em outro estudo, os idosos apresentaram associação positiva entre 

a concentração plasmática de IL-6 e o declínio cognitivo, mesmo após os autores 

considerarem os dados com a presença de diabetes mellitus, de hipertensão arterial, da 

depressão, do consumo de álcool e fumo (Economos et al., 2013). A associação da IL-6 

com o comprometimento cognitivo tem sido observada em idosos deprimidos, mas não 

em idosos saudáveis. Estudos indicam que apenas o aumento de uma citocina pró-

inflamatória isoladamente não interfere na memória de idosos saudáveis (Charlton et al., 

2017), visto que a cognição é afetada por diversos fatores como o volume do hipocampo, 

grau de educação, memória de recuperação e aprendizado (Cardenas et al., 2011).    

Bollen e colaboradores (2017) conduziram uma revisão sistemática para 

demonstrar os efeitos da inflamação aguda na cognição, e se ela estava associada com 

negativo viés no processo emocional. Os autores demonstraram que a inflamação aguda 

estava associada a alguma mudança na atenção e função executiva, no entanto, na maioria 

dos estudos desta revisão essa observação não se repetiu. As limitações dessa comparação 

na revisão sistemática foram as diferenças nos métodos de indução da inflamação, a 

magnitude da resposta inflamatória, ou ainda a diferença no momento da avaliação da 

cognição.  

No presente estudo também foi investigado – se uma substância simbiótica pode 

modular a permeabilidade intestinal e interferir nos marcadores inflamatórios. Foi 

demonstrado em ambos os grupos uma redução na DAO. Esta enzima é localizada na 

parte intracelular do epitélio celular, sensível a leves alterações da barreira intestinal, e 

quando a permeabilidade está aumentada ela migra para o lúmen intestinal, e então 
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adentra a corrente sanguínea (Luk et al., 1980; Song et al., 2009). Também houve uma 

redução do LPS em ambos os grupos, sendo uma maior diminuição no grupo placebo 

quando considerado interação grupo e tempo. O LPS é uma medida indireta da função da 

barreira intestinal, não é específica de um tecido, e atravessa a barreira intestinal 

paracelular em condições de estresse severo ou eventos agudos (Galipeau e Verdu, 2016). 

IFABP não mostrou diferença estatisticamente significante em ambos os grupos e no 

tempo. 

Estudo demonstrou que a suplementação de simbióticos atuou favoravelmente na 

permeabilidade intestinal paracelular, diminuindo as concentrações de LPS. O simbiótico 

desse estudo era composto por VSL#3 (composto por Lactobacillus acidophilus SD5212, 

Lactobacillus casei SD5218, Lactobacillus bulgaricus SD5210, Lactobacillus plantarum 

SD5209, Bifidobacterium longum SD5219, Bifidobacterium infantis SD52201 

Bifidobacterium breve SD5206, Streptococcus thermophilus SD5207). Tal efeito foi 

atribuído a uma modulação nas junções oclusivas, mediado diretamente pelo aumento da 

expressão do TNF-ɑ no epitélio intestinal de ratos (Pagnini et al., 2010; Corridoni et al., 

2012).  

Complementando, vale ressaltar que as bactérias usadas no presente estudo, o 

Lactobacillus para casei LPC37 apresenta ação estimulante da citocina anti-inflamatória 

IL-10 e o Bifidobacterium lactis HN019 ação estimulante da citocina TNF- in vitro (Liu 

et al., 2010). Talvez isso tenha ocorrido no presente estudo, uma vez que o aumento da 

citocina IL-10 foi maior no grupo simbiótico que placebo. E este aumento pode ter 

ocorrido devido à capacidade que aquelas cepas têm em aderir à mucosa epitelial, e 

prolongar o tempo de ação do probiótico no intestino. Isso proporciona um contato direto 

das bactérias com a via imune, o que pode levar a uma melhor modulação da resposta 

imune. 

As outras bactérias usadas no presente estudo o Lactobacillus acidophilus NCFM 

e Lactobacillus rhamnosus HN001 apresentam algumas habilidades, como a produção de 

bacteriocinas, a adesão nas células intestinais, maior tolerância ao ácido do estômago e 

aos sais biliares no intestino. Com todas estas habilidades a interação das cepas pode 

promover uma estabilização da microbiota autóctone, e com isso melhorar a 

permeabilidade intestinal. O presente estudo tentou encontrar uma informação indireta da 

inflamação que poderia refletir a atividade da bactéria no intestino, porém não foi medido 
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o perfil de bactérias, e nem mesmo o butirato nas fezes dos idosos (Zoetendal et al., 2002; 

Lebeer et al., 2010); estas substâncias poderiam indicar uma possível efetividade dos 

probióticos. 

Desta maneira não se pode afirmar que a elevação de um marcador inflamatório 

como, por exemplo, a IL-6 ou TNF- per si é o suficiente para causar dificuldade na 

memória e aprendizado, ou ainda desencadear sintomas depressivos (Charlton et al., 

2017). Vale mencionar a importância das citocinas e suas propriedades ambíguas. As 

citocinas agem de maneira autócrina, parácrina, como hormônios, com atividade 

pleiotrópica e com ações sobrepostas antagônicas ou sinérgicas, sendo que uma exposição 

simultânea a diferentes citocinas pode resultar em diferentes respostas nas células-alvo, 

uma citocina pode tanto aumentar, quanto diminuir a produção de outra citocina (Marques 

et al., 2007).  Qual efeito, se anti ou pró inflamatório predominará, depende de vários 

fatores, como a presença de comorbidades, alteração do estado nutricional, a intensidade 

com que ocorre a injúria, a síndrome metabólica, o risco cardiovascular, as condições 

socioeconômicas e saúde de um modo geral (Wilson et al., 2002; Charlton et al., 2017).  

Outro aspecto importante na nossa amostra experimental é a presença de 

medicamentos. Os nossos idosos consumiam de 1 a 4 medicamentos para doenças 

crônicas não transmissíveis. E, o uso de medicamentos não foi um critério de exclusão, 

uma vez que a condução do experimento visava justamente aproximar a realidade dos 

idosos do presente estudo com os idosos da comunidade. Dificilmente se consegue excluir 

o consumo de medicamento em uma pesquisa com idosos, por diversos fatores desde 

éticos até a própria condição de saúde do indivíduo. Desta maneira, nosso estudo apenas 

relacionou os medicamentos que os idosos consumiam para as doenças crônicas não 

transmissíveis, como a dislipidemia, a resistência à insulina e a hipertensão arterial.  

Por isso, julgamos importante tecer comentários a respeito de um possível efeito 

dos medicamentos em nossos resultados. Neste estudo, a estatina foi o medicamento mais 

utilizado para modulação do colesterol em ambos os grupos.  A estatina aumenta a 

biodisponibilidade do óxido nítrico, através do aumento da enzima óxido nítrico sintetase 

endotelial (Laufs et al., 1997; O'driscoll et al., 1997), o que resulta em uma melhora da 

vascularização dos vasos sanguíneos (Yaffe et al., 2002) e com isso uma possível melhora 

da cognição. Em casos raros a estatina pode ser associada a uma piora da cognição, porém 

a causalidade ainda não foi comprovada. Conforme Wagstaff e colaboradores (2003) um 
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possível mecanismo para a associação da estatina com pior escore na cognição pode ser 

a inibição excessiva de colesterol pelas estatinas, o que resultaria em uma possível 

inibição do metabolismo do colesterol cerebral.  Para Samaras e colaboradores (2016) o 

uso da estatina não traz malefícios nem benefícios para o indivíduo com Alzheimer, e 

evidências demostram que não levaria a um risco de prejuízo cognitivo, nem uma piora 

cognitiva em idosos com a cognição normal. 

Vários estudos têm demostrado uma associação positiva entre estatina e depressão, 

devido à diminuição do colesterol, com consequente diminuição da porção lipídica das 

membranas das células cerebrais, o que afetaria a função dos neurotransmissores e 

diminuição da atividade serotoninérgica (Wagstaff et al., 2003; Parsaik et al., 2014). No 

entanto, há evidências que a propriedade anti-inflamatória das estatinas pode ser útil no 

tratamento da depressão pela redução do estresse oxidativo (Parsaik et al., 2014), e pela 

inibição da enzima indolamina com consequente aumento na concentração plasmática de 

triptofano; esses aspectos foram bastante estudados em ratos (Kilic et al., 2012; 

Mcfarland et al., 2014; Abassi et al., 2015). De acordo com Salagre (2016) o uso da 

estatina pode ser um tratamento adjunto na depressão; no entanto, todo cuidado deve ser 

observado de acordo com as diferentes características dos pacientes.  

O anti-hipertensivo foi outro medicamento usado pelos idosos deste estudo.  Saxby 

e colaboradores (2003) observaram uma associação com a piora na função cognitiva em 

idosos com o uso de anti-hipertensivo. Já em outro estudo, houve efeito positivo na função 

cognitiva (Fogari et al., 2003). Tedesco e colaboradores (1999) demonstraram que 

durante 26 meses de uso de anti-hipertensivo ocorreu melhora na memória e preservação 

da função cognitiva em idosos afro-americanos (Murray et al., 2002).  O uso de 

medicamento com ação diurética como adjuvante no tratamento da hipertensão 

demonstrou associação positiva com a cognição (Yasar et al., 2012). 

Outro distúrbio frequente com o envelhecimento é a alteração no metabolismo da 

glicose, que tem sido associada ao comprometimento cognitivo. Os idosos deste estudo 

também apresentavam alteração da glicemia e o uso de medicamentos hipoglicemiantes. 

Ng e colaboradores (2014) demonstraram após seis anos de uso de Metformina, uma 

tendência ao menor risco de comprometimento cognitivo. Há controvérsias na literatura 

se a Metformina está associada à melhora da cognição ou se a normalização da glicemia 

explicaria tal efeito.  Guo e colaboradores (2014) observaram efeitos benéficos nos 

sintomas depressivos e função cognitiva em diabéticos com depressão após o uso de 
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Metformina durante 24 semanas, os autores inferiram que o benefício seria decorrente da 

normalização da glicemia proporcionada pelo medicamento. 

Outro aspecto que vale ser explorado em nosso estudo - se existe a possibilidade de 

interação da microbiota intestinal com os medicamentos usados pelos idosos? A interação 

da microbiota com os medicamentos no organismo faz parte do conceito de metabolismo 

xenobiótico, que se refere às modificações bioquímicas dos constituintes dos 

medicamentos ou alimentos por organismos vivos dentro do corpo (Saad et al., 2012). A 

microbiota intestinal pode alterar o metabolismo dos medicamentos: a) de maneira direta 

pela produção de enzimas que degradam ou ativam as moléculas das drogas; b) pela 

competição das moléculas das drogas e das enzimas produzidas no organismo; c) pela 

modulação da atividade ou da alteração nos níveis de enzimas metabolizadas pelo 

hospedeiro; e d) pela produção de metabólitos derivados da dieta que podem interagir 

com os medicamentos (Saad et al., 2012; Lu et al., 2015).  

Um exemplo da interação da microbiota com medicamento é a alteração induzida 

por Metformina na abundância das bactérias presentes no intestino a Akkermansia 

muciniphila spp. Esta bactéria tem a habilidade de aumentar a produção de mucina no 

epitélio intestinal, e com isso a adesão das bactérias ao muco (Ng et al., 2014). Isso sugere 

uma manipulação farmacológica da Metformina a favor da Akkermansia muciniphila ssp 

(Lee e Ko, 2014; Shin et al., 2014; Hur e Lee, 2015; Zuluaga et al., 2017), visto que a 

biodisponibilidade da Metformina é diferente no intestino e no plasma. A sua acumulação 

no intestino é 300 vezes aquela do plasma, o que faz do intestino o primeiro reservatório 

deste medicamento no corpo (Bailey et al., 2008).  

Outro aspecto é a ação das bactérias na degradação da Sinvastatina. Essa ação foi 

observada nas fezes de indivíduos, e isso pode estar associado a alteração da propriedade 

farmacológica desta droga, e com isso a sua diminuição na ligação ao receptor (Aura et 

al., 2010). 

Finalmente, é importante destacar que o estudo da interação da microbiota na ação 

de medicamentos é um trabalho árduo, e que emerge muitas questões, uma vez que a 

variação do microbioma ocorre entre indivíduos, intra-indivíduos, com o decorrer dos 

anos, com o próprio desenvolvimento do organismo, na presença de hormônios, de acordo 

com diferentes dietas, e ainda o efeito da droga em diferentes situações dentro do mesmo 

indivíduo (Aziz et al., 2011; Ursell et al., 2012; ElRakaiby et al., 2014).  
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Alguns pontos são levantados para futuras pesquisas: a) a suplementação de 

simbióticos parece ser promissora no manejo dos sintomas depressivos em indivíduos que 

apresentam sintomas depressivos ou diagnóstico de depressão, ou com algum 

comprometimento da cognição; b) a escolha de um marcador que avalie a permeabilidade 

intestinal é difícil; c) o momento adequado para as medidas de citocinas inflamatórias, 

uma vez que a vida útil delas é cerca de poucos minutos, e vários fatores podem interferir 

na sua dosagem, como por exemplo: estresse, uma noite de sono agitado; c) a avaliação 

das bactérias presentes nas fezes seria interessante como método indireto para a 

verificação se houve a adesão dos probióticos na mucosa intestinal; d) avaliação de 

possíveis neurotransmissores e seus metabólitos, como por exemplo; a serotonina, o 

triptofano e o ácido 5-hidroxiindolacético; e) avaliação metabólitos derivados da 

fermentação das bactérias como o butirato; f) a utilização de mais de um instrumento para 

avaliar a cognição e depressão; g) um tempo maior de suplementação dos simbióticos; h) 

a escolha de outras cepas ou a administração de uma única cepa; i) a forma de 

apresentação do simbiótico, talvez fosse interessante em cápsula pela facilidade de 

transporte e armazenamento. 
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8. Conclusões 

 Como principais conclusões, nossas condições experimentais apontaram efeitos 

sutis da suplementação de simbióticos no manejo tanto dos sintomas depressivos quanto 

dos aspectos cognitivos, em idosos aparentemente saudáveis que vivem na comunidade. 

Cabe destacar que os efeitos dessa substância na cognição parecem ter apontado para um 

horizonte mais otimista do que nos sintomas depressivos. Estudos futuros, com 

indivíduos com sintomas depressivos mais significativos, ou com comprometimento 

cognitivo, poderiam direcionar melhor os aspectos observados no presente estudo.  
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Anexo I – Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo II - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título da pesquisa: Efeito da suplementação nutricional sobre a permeabilidade intestinal, a inflamação 

sistêmica e consequências na composição corporal de idosos. 

Você está sendo convidado a participar de um estudo que tem como objetivo avaliar os efeitos da 

suplementação de algumas substâncias nutricionais no estado nutricional (que é uma forma de avaliar sua 

saúde) e na composição corporal (que significa saber quanto do seu peso corporal é composto por gordura, 

e quanto é composto por músculos, água e ossos). Cabe ressaltar que se entende como “suplemento” uma 

substância (no caso do nosso estudo será um pó), que tem como objetivos complementar ou incluir alguns 

elementos à dieta. Você poderá receber um dos três diferentes tipos de suplemento: uma substância 

simbiótica (que consiste de uma combinação de bactérias benéficas ao intestino, assim como existe em 

iogurtes disponíveis no mercado), ou uma substância denominada placebo (que não faz nenhum efeito ao 

organismo, e que será utilizada apenas para controle dos resultados. O nome da substância escolhida como 

placebo é maltodextrina, que é um tipo de carboidrato (ou um açúcar). O estudo será do tipo duplo cego, 

isto é, nem você e nem o pesquisador saberão, no momento do recebimento dos suplementos, qual dos três 

diferentes tipos você estará recebendo. Somente no final do estudo que os suplementos serão revelados. Ou 

seja, ao final do experimento você será informado do tipo de substância que recebeu durante o experimento. 

Você deverá, portanto, ingerir uma cápsula, diariamente, durante seis meses. Para avaliar os resultados da 

suplementação, você será submetido às seguintes avaliações, antes de começar e após o término do 

experimento: - peso, estatura, que serão avaliados por equipamentos portáteis (balança e estadiômetro), a 

circunferência do seu braço, cintura, quadril e de sua batata da perna (com uma fita métrica); composição 

corporal- com um aparelho chamado adipômetro, que apenas aperta ligeiramente a sua gordura no braço, 

nas costas, no braço, na batata da perna e no abdômen; composição corporal do DEXA, que é um exame 

de raio-X do corpo todo (que você fará em um laboratório especializado, e para o qual deverá permanecer 

deitado em uma maca por cerca de 20 minutos); bioimpedância, que avalia quanto de água você tem no 

corpo, através de um aparelho que utiliza eletrodos como os do eletrocardiograma (para esse exame você 

também permanecerá deitado em uma maca por cerca de 5 minutos); - coleta de sangue- que será feita por 

um profissional especializado, após jejum de oito horas. O seu sangue será avaliado para identificar 

inflamação corporal. Todo o material utilizado para todos os exames é descartável e esterilizado. Durante 

todo o período de nosso experimento, nós iremos pedir para você anotar a sua ingestão de alimentos e 

bebidas. Todos os exames serão realizados com uma cópia que será entregue para você. Nós explicaremos 

todos os resultados, e você também poderá mostrar para seu médico. A sua participação nesta pesquisa 

oferece a você um risco baixo. Podemos considerar como sendo risco: você se sentir constrangido ao ter as 

medidas de seu corpo coletadas, medo de coletar sangue, formação de gases intestinais. Algumas 

informações também são importantes: - você pode nos procurar (ou procurar o comitê de ética em pesquisa) 

a qualquer momento, caso necessite de mais explicações; - a qualquer momento que desejar, você pode 

retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo a você; - todos os 

dados que coletarmos não terá o seu nome divulgado, ou seja, o trabalho é anônimo e os seus dados servirão 

apenas para trabalhos científicos que pretendem colaborar com os estudos sobre o envelhecimento. O 

pesquisador que conduzirá o estudo: Eliana Regina Louzada – e-mail: elianalouzada@gmail.com   
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Anexo III – Anamnese 
Nome  

Data de nascimento  Sexo  

Endereço  

Telefones  

Escolaridade  

Renda média familiar (Salários mínimos) 

MEDICAMENTOS 

Medicamento Modo de usar 

 

 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Doença Inflamatória intestinal Não        Sim       Qual: 

Antibiótico Não        Sim       Qual: 

Suplemento alimentar Não        Sim       Qual: 

Substância prebiótica Não        Sim       Qual: 

Substância probiótica Não        Sim       Qual: 

Substância simbiótica Não        Sim       Qual: 

Substância laxativa Não        Sim       Qual: 

Outras Não        Sim       Qual: 

ANTROPOMETRIA 

Peso  
IMC 

 

Altura  

Circunferências Quadril  

Braço  Coxa  

Abdominal  Panturrilha  

Dobra cutânea 1º medida 2º medida 3º medida Média 

Bicipital     

Tricipital     

Subescapular     

Abdominal     

Supra ilíaca     

Coxa     

Panturrilha     

Densidade 

corporal 

 Percentual de 

massa gorda 

 Percentual de 

massa magra 

 

CRITÉRIOS DE FRAGILIDADE 

Força de 

preensão palmar 

1º medida 2º medida 3º medida Média 

Lentidão 1º medida 2º medida 3º medida Média 

Perda de peso não intencional Não Sim 

Exaustão 

Eu sinto que tudo que eu fiz foi um 

esforço 
Não Sim 

Eu não consigo seguir adiante 

 
Não Sim 

Atividade Física Escore total IPAQ  
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Anexo IV – Escala Geriátrica da Depressão - 15 

Vou lhe fazer algumas perguntas para saber como vem se sentido na última semana.  Sim Não 

1. O/a senhor/a está basicamente satisfeito com sua vida?  1 2 

2. O/a senhor/a deixou muitos de seus interesses e atividades?  1 2 

3. O/a senhor/a sente que sua vida está vazia?  1 2 

4. O/a senhor/a se aborrece com frequência?  1 2 

5. O/a senhor/a se sente de bom humor a maior parte do tempo?  1 2 

6. O/a senhor/a tem medo que algum mal vá lhe acontecer?  1 2 

7. O/a senhor/a se sente feliz a maior parte do tempo?  1 2 

8. O/a senhor/a sente que sua situação não tem saída?  1 2 

9. O/a senhor/a prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?  1 2 

10. O/a senhor/a se sente com mais problemas de memória do que a maioria?  1 2 

11. O/a senhor/a acha maravilhoso estar vivo?  1 2 

12. O/a senhor/a se sente um inútil nas atuais circunstâncias?  1 2 

13. O/a senhor/a se sente cheio de energia?  1 2 

14. O/a senhor/a acha que sua situação é sem esperança?  1 2 

15. O/a senhor/a sente que a maioria das pessoas está melhor que o/a senhor/a?  1 2 
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Anexo V – Mini Exame do Estado Mental 
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Anexo VI – Artigo referente a Tese submetido para publicação 
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Anexo VII – Ficha do Aluno
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