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Resumo 

 

 
Garcez-Carvalho FB. Associação entre microbioma intestinal e ocorrência de 
delirium em idosos agudamente enfermos [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 
 
INTRODUÇÃO: As alterações de microbioma intestinal já foram investigadas 
em doenças neuropsiquiátricas crônicas prevalentes, como depressão e 
doença de Alzheimer. Delirium é uma alteração neuropsiquiátrica aguda, 
frequente em idosos hospitalizados, e associada a diversos eventos 
adversos. Considerando as lacunas ainda existentes na fisiopatologia de 
delirium e seu potencial impacto clínico, justifica-se explorar as alterações de 
microbioma intestinal nesta condição. OBJETIVOS: O objetivo primário 
deste estudo foi investigar a associação entre a composição do microbioma 
intestinal e a ocorrência de delirium em idosos agudamente enfermos 
hospitalizados. MÉTODOS: Estudo prospectivo de coorte incluindo idosos 
agudamente enfermos com idade ≥65 anos, admitidos consecutivamente no 
pronto-socorro de um hospital universitário terciário, em São Paulo, Brasil. 
Foram excluídos indivíduos com doenças gastrointestinais agudas, presença 
de alimentação artificial, uso recente de pré ou probióticos, em uso de 
antibióticos por 24 horas ou mais na admissão, internação recente (<30 
dias), traumatismo cranionencefálico grave ou admissão para cuidados de 
fim de vida. Os participantes foram avaliados nas primeiras 24 horas da 
admissão, seguindo protocolo padronizado com registro de dados 
sociodemográficos, clínicos e laboratoriais. O desfecho primário do estudo 
foi a ocorrência de delirium conforme o Confusion Assessment Method 
(CAM). Foram coletadas amostras de swab retal para análise do microbioma 
intestinal na inclusão (S1), após 72 horas da inclusão (S2), e em caso de 
surgimento de delirium ou resolução do mesmo após admissão (S3). Os 
grupos de desfecho foram comparados quanto aos índices de diversidade 
alfa e beta, abundância relativa de táxons e core microbiome, tanto na 
amostra geral de swabs (observações dependentes), quanto conforme 
swabs no estrato dos participantes (amostras do baseline). As métricas de 
diversidade alfa foram comparadas entre os grupos com equações de 
estimativas generalizadas (GEE) ou teste não-paramétricos tradicionais, e a 
diversidade beta foi avaliada usando permutational multivariate analysis of 
variance (PERMANOVA). Modelos de regressão logística e de GEE foram 
utilizados para investigar a associação entre características do microbioma 
intestinal e delirium, ajustando as análises para idade, gênero, índice de 
comorbidades de Charlson e índice de massa corpórea. RESULTADOS: 
Foram incluídos 133 participantes entre 30 de setembro de 2019 e 17 de 
março de 2020. Na amostra total, 56% eram do sexo masculino, com idade 
média de 75 (±8) anos, e tempo de internação mediano de 8 (5,15) dias. 
Delirium foi detectado em 38 pacientes (29%), 19 deles na admissão e 
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outros 19 ao longo da internação hospitalar. Obtivemos 262 amostras de 
swab retal (S1=133; S2=108; e S3=21). As amostras de participantes com 
delirium apresentaram menor abundância e menor riqueza de 
microrganismos conforme indicado pelas métricas de diversidade alfa. 
Mesmo após ajuste para possíveis fatores de confusão, maiores índices de 
diversidade alfa associaram-se a uma menor ocorrência de delirium, tanto 
para o índice de Shannon (OR=0,77; IC 95%=0,60-0,99; P=0,042) quanto 
para o Pielou (OR=0,02; IC 95%=0,002-0,33; P=0,005). Houve diferença 
significativa em todas as métricas de diversidade beta de acordo com a 
presença de delirium, indicando uma composição microbiana divergente 
entre os grupos estudados. As análises de abundância relativa e core 
microbiome indicaram alguns táxons bacterianos mais associados ao grupo 
delirium (Serratia, Bacteroides, Parabacteroides, Methanobrevibacter), e 
outros, ao grupo sem delirium (Finegoldia e Anaerococcus). CONCLUSÕES: 
Observamos diferenças significativas na diversidade e composição do 
microbioma intestinal de acordo com a presença ou ausência de delirium em 
idosos agudamente enfermos hospitalizados. Este é um estudo inédito de 
prova de conceito e serve de base para a investigação de biomarcadores e 
potenciais alvos terapêuticos para prevenção e tratamento de delirium.  
 
Descritores: Idoso; Delirium; Transtornos da consciência; Microbioma 
gastrointestinal; Microbiota; Hospitalização. 
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Abstract 

 

 
Garcez-Carvalho FB. Association of gut microbiome and delirium in acutely ill 
older adults [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2021. 
 
BACKGROUND: Disturbances in gut microbiome have been investigated in 
common neuropsychiatric disorders, such as depression and Alzheimer’s 
disease. Delirium is an acute neuropsychiatric disorder that frequently affects 
hospitalized older adults and is associated with many adverse outcomes. 
Given the remaining gaps in the pathophysiology of delirium and its potential 
clinical impact, renewed understanding might arise from the investigation of 
gut microbiome disturbances in this condition. OBJECTIVES: Our primary 
objective was to investigate the association between gut microbiome 
composition and delirium occurrence in acutely ill older adults. METHODS: 
Prospective cohort study including acutely ill older adults aged 65 years or 
over admitted to the emergency department of a tertiary university hospital in 
Sao Paulo, Brazil. We excluded patients with acute gastrointestinal disorders, 
use of artificial nutrition, recent use of prebiotics or probiotics, antibiotics use 
for 24 hours or more on admission, recent hospitalization (<30 days), severe 
traumatic brain injury, or admission for end-of-life care. We assessed 
participants within 24 hours of admission using a standardized interview 
protocol to collect sociodemographic, clinical, and laboratory data. Our 
primary outcome was delirium occurrence as detected by the Confusion 
Assessment Method (CAM). We collected rectal swab samples for 
microbiome analysis at inclusion (S1), after 72 hours of inclusion (S2), and 
again during hospitalization if delirium ensued or resolved (S3). We 
compared alpha and beta diversities, taxa relative abundance, and core 
microbiome between outcome groups in the overall swab sample (dependent 
observations) and according to participant-level swabs (baseline samples). 
We used generalized estimating equations (GEE) or traditional non-
parametric tests to compare alpha diversity metrics and permutational 
multivariate analysis of variance (PERMANOVA) to analyze beta diversity. 
Finally, we used logistic regressions and GEE models to investigate the 
independent association between gut microbiome composition and delirium, 
adjusting our analyses for age, sex, Charlson comorbidity index, and body 
mass index. RESULTS: We included 133 participants from September 30, 
2019, to March 17, 2020. Overall, 56% were male, with a mean age of 75 
(±8) years and median length of stay of 8 (5, 15) days. Delirium was detected 
in 38 patients (29%) - 19 on admission and 19 during hospital stay. We 
collected 262 swab samples (S1=133; S2=108; e S3=21) and found that 
swab samples from delirious participants had lower abundance and richness 
of microorganisms, as demonstrated by the alpha diversity measures. After 
adjusting for possible confounders, we observed that a greater alpha 
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diversity was associated with a lower chance of developing delirium, as 
measured by the Shannon (odds ratio[OR]=0.77; 95%CI=0.60-0.99; 
P=0.042) and Pielou indexes (OR=0.02; 95%CI=0.002-0.33; P=0.005). Beta 
diversity metrics were also significantly different according to delirium 
occurrence, indicating a divergent microbial composition between groups. 
Relative abundance and core microbiome analyses identified specific taxa 
associated with the delirium group (Serratia, Bacteroides, Parabacteroides, 
Methanobrevibacter) and the non-delirium group (Finegoldia, Anaerococcus). 
CONCLUSIONS: Gut microbiome diversity and composition were 
significantly different according to delirium occurrence in acutely ill 
hospitalized older adults. Our work is an original proof-of-concept 
investigation and provides groundwork for future biomarkers studies and 
potential therapeutic targets for delirium prevention and treatment.  
 
Descriptors: Aged; Delirium; Consciousness disorders; Gastrointestinal 
microbiome; Microbiota; Hospitalization. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

 



Introdução 2 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trato gastrointestinal (TGI) humano é habitado por uma diversidade 

de microrganismos que se desenvolve desde o nascimento, com natureza 

dinâmica no início da vida, menor variabilidade na fase adulta, e relativa 

estabilidade próximo à meia-idade.1,2 Esse conjunto de microrganismos 

presentes no ambiente do TGI é chamado de microbiota intestinal, 

resultando da interação entre fatores genéticos e ambientais ao longo da 

vida, como componentes da dieta, uso de medicamentos e presença de 

doenças.1,3 A microbiota intestinal de cada indivíduo tem uma assinatura 

única, com variações em diversidade e em abundância ao longo do TGI. O 

intestino grosso é a porção com maior concentração e atividade metabólica 

desses microrganismos, reunindo cerca de 400 a 1000 espécies bacterianas 

diferentes, em aumento progressivo até o cólon descendente.4  

Enquanto microbiota refere-se aos próprios microrganismos presentes 

em um determinado ambiente, o termo microbioma costuma ser utilizado 

quando há consideração sobre o ambiente e genoma (coleção de genes) 

dos microrganismos, sendo que é sobre este último que estudos analíticos 

na área geralmente se debruçam.5 

A preservação da microbiota intestinal está relacionada a um estado 

de saúde adequado, já que esse conjunto de microrganismos, que incluem 

bactérias, fungos, vírus e protozoários, é responsável por manter o 

funcionamento normal do intestino e de outros órgãos e sistemas.6 A 

microbiota intestinal tem papel importante em diversas funções orgânicas, 
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como desenvolvimento da resposta imune do hospedeiro, regulação de 

funções endócrinas intestinais, sinalização neurológica, e biossíntese de 

vitaminas e neurotransmissores.3 Há evidência de que exista uma 

comunidade central fixa de microrganismos que garantem uma capacidade 

funcional e uma proteção comum contra insultos exógenos, levando a um 

compartilhamento de grande parcela da composição microbiana entre 

indivíduos adultos saudáveis.7 Essa comunidade microbiana é compartilhada 

geralmente em nível de filo, indicando uma função global comum da 

microbiota intestinal em seres humanos. Por outro lado, a variabilidade 

filogenética é mantida de forma considerável em nível de gênero e espécie, 

explicando a singularidade da microbiota entre diferentes indivíduos.8 

Apesar da resistência dessa comunidade microbiana fixa a agentes 

externos, os componentes dinâmicos da microbiota intestinal podem ser 

afetados por inúmeros fatores (por ex.: genética, atividade física, dieta) e 

modificados rapidamente, o que denota a plasticidade e a suscetibilidade 

microbiana em resposta a diferentes hábitos ou condições ambientais.7 Esse 

componente dinâmico costuma ser o foco principal das análises de disbiose 

intestinal (distúrbio na composição ou função da microbiota intestinal), 

embora também seja possível avaliar de que forma doenças ou outras 

condições nocivas afetam a abundância relativa dos componentes estáveis 

da microbiota.  

O avanço nas técnicas de avaliação do microbioma intestinal tornou 

possível identificar a disbiose intestinal com maior precisão e associá-la a 

diversas doenças. Na maioria das situações, ainda não é possível 
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determinar se a disbiose é causa ou consequência, levando em 

consideração as limitações metodológicas de tais estudos (seleção de 

controles inadequados, baixo poder estatístico, ausência de relação 

temporal).3 Por outro lado, condições inflamatórias e metabólicas como 

asma na infância,9 doença inflamatória intestinal,10 obesidade e resistência 

insulínica11, já foram investigadas com maior profundidade e com 

abordagem mecanicista, na busca de estabelecer uma relação causal com 

disbiose intestinal. A participação da disbiose intestinal na fisiopatologia de 

outras condições crônicas também tem sido explorada, como neoplasias, 

doenças cardiovasculares e transtornos neurológicos, além de processos 

fisiológicos do envelhecimento e de seus distúrbios associados.3,12 

 

1.1 Microbiota intestinal e envelhecimento 

 

Sabe-se que a relativa estabilidade da microbiota intestinal existente 

até a meia-idade é comprometida durante o envelhecimento, com 

surgimento de disbiose relacionada à idade.13 A identificação de alterações 

da microbiota em modelos experimentais de envelhecimento em diferentes 

organismos vivos (por ex.: nematódeos, camundongos, peixes) sugere que 

existam mudanças exclusivamente relacionadas à idade.14,15 Essa perda de 

biodiversidade, combinada a alterações estruturais do envelhecimento, 

possivelmente resulta do próprio processo de senescência, parecendo estar 

mais associada à idade biológica (modificações dos sistemas e órgãos com 

o tempo), do que ao número de anos vividos (idade cronológica).12 A 
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sobreposição com outras alterações frequentemente encontradas em idosos, 

como a presença de multimorbidade, uso de medicamentos, polifarmácia, e 

mudanças dietéticas, torna a diferenciação da disbiose relacionada à idade 

ainda mais desafiadora.13,16,17 

O envelhecimento do TGI, especificamente, parece contribuir para a 

ocorrência de disbiose, levando ao supercrescimento ou à diminuição na 

quantidade de determinados microrganismos. Por exemplo, a redução da 

produção de mucina leva a uma perda da barreira de proteção intestinal, e 

possibilita a interação de micróbios que normalmente não alcançariam 

determinadas camadas, gerando inflamação.18 Além disso, em um modelo 

de envelhecimento do TGI da Drosophila, verificou-se que as alterações 

intestinais associadas à idade mediadas por inflamação crônica são 

responsáveis por deflagrar a disbiose intestinal. Demonstrou-se ainda que é 

possível amenizar (ou eliminar) a disbiose com a prevenção dessas 

alterações do sistema digestivo através do bloqueio do processo 

inflamatório, gerando um prolongamento na expectativa de vida.19  

De fato, as doenças crônicas e as alterações metabólicas que surgem 

com a idade são frequentemente permeadas por um estado inflamatório de 

baixo grau (“inflamm-aging”), com alterações na secreção de citocinas, e 

aumento dos níveis de interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF). 

O envelhecimento em si não parece ser o fator principal para as alterações 

do TGI, mas sim esse estado inflamatório crônico que o acompanha e que 

contribui para a perda de integridade da mucosa e do aumento da 
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permeabilidade intestinal. Justifica, então, pelo menos em parte, as 

mudanças de microbioma intestinal observadas nesse período da vida.13,20  

A participação do microbioma intestinal nos mecanismos de saúde e 

de doença no envelhecimento é reforçada por estudos com pacientes 

centenários. Esses indivíduos parecem ter um microbioma com maior 

diversidade e abundância em comparação com adultos jovens e idosos entre 

60 e 80 anos.21,22 A diversidade alfa também se mostrou um bom preditor de 

longevidade nessa população, e a persistência de espécies que são 

vinculadas a um bom estado de saúde em centenários e supercentenários 

reforça a associação entre microbioma intestinal e envelhecimento bem-

sucedido. Esta associação é provavelmente mediada por fatores genéticos, 

dieta (particularmente com alto teor de fibras e baixo teor de gorduras 

saturadas) e outras intervenções que podem manter ou promover a 

diversidade microbiana.13,22,23 

 

1.2 Microbiota intestinal e o sistema nervoso central 

 

1.2.1 Disbiose intestinal e doenças neuropsiquiátricas 

Além do envelhecimento em si, há evidência da associação entre 

disbiose intestinal e condições prevalentes em indivíduos idosos, 

especialmente doenças neuropsiquiátricas crônicas, como os transtornos 

depressivos e a Doença de Alzheimer.24–29 Depressão maior está associada 

a marcadores de estresse fisiológico, com desregulação do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HHA), aumento de cortisol plasmático, aumento da 
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concentração de citocinas proinflamatórias e de lipopolissacarídeos 

(LPS).30,31 Essas alterações poderiam resultar da interação com a atividade 

de bactérias intestinais, dada sua influência no funcionamento do eixo HHA 

e no sistema imunológico. Em camundongos livres de micróbios no TGI ou 

germ-free, a hiperresponsividade do eixo HHA foi revertida com a 

associação de uma única linhagem bacteriana de ação probiótica 

(Bifidobacterium infantis).32  

Algumas cepas bacterianas também são capazes de modular a 

produção de neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia da depressão, 

como noradrenalina (Escherichia, Bacillus e Saccharomyces), serotonina 

(Candida, Streptococcus e Enterococcus), e dopamina (Bacillus e 

Serratia).33,34 Em um estudo clínico, a composição microbiana intestinal de 

pacientes com depressão maior mostrou-se diferente de controles 

saudáveis, e com alterações significativas na abundância relativa de 

Firmicutes, Actinobacteria e Bacteroidetes.35 Nesse mesmo estudo, 

observou-se que o transplante da microbiota fecal dos indivíduos portadores 

de depressão maior, para camundongos com TGI previamente estéril, foi 

capaz de induzir comportamentos depressivos nos animais, sugerindo uma 

interação desses microrganismos com o sistema nervoso central (SNC) e 

com neurotransmissores associados à ocorrência de depressão.35 
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1.2.2 Disbiose intestinal e neurodegeneração 

O microbioma intestinal pode ter um papel importante também no 

processo de neurodegeneração durante o envelhecimento. Essa associação 

entre disbiose intestinal e declínio cognitivo parece ter como fundamemto 

comum o estado inflamatório de baixo grau que age como mediador de 

diversas condições associadas à idade, e a disbiose intestinal poderia 

contribuir através de estímulos proinflamatórios diretos e de perda da função 

imunorregulatória. 24 Além disso, o microbioma intestinal é essencial para a 

disponibilidade de polifenois, gorduras não-saturadas e antioxidantes, todos 

estes potenciais protetores do envelhecimento neuronal e celular em 

condições normais.36  

 A inflamação é um componente fisiopatológico significativo de 

doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, e de outras 

síndromes demenciais.24,28 O microbioma intestinal de indivíduos com 

doença de Alzheimer mostrou-se significativamente diferente daqueles 

cognitivamente normais, com menor abundância de algumas cepas 

específicas, como Bacteroides.26 Um outro estudo recente com modelo 

experimental de doença de Alzheimer (camundongos APP/PS1) também 

demonstrou uma possível relação dessa condição com o microbioma 

intestinal.37 A exposição prolongada dos animais a antibióticos de amplo 

espectro selecionados provocou distúrbios na diversidade microbiana, com 

redução na deposição de proteína -amiloide e na gliose associada às 

placas de -amiloide, além de atenuação das respostas neuroinflamatórias 

mediadas pela micróglia e por astrócitos.  
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1.2.3 Eixo cérebro-intestino 

A proximidade fisiopatológica entre o TGI e o SNC mediada pelo 

microbioma intestinal e corroborada através de estudos experimentais e 

clínicos levou à descrição do chamado “eixo cérebro-intestino”.24,38 O eixo 

cérebro-intestino é definido como uma rede bidirecional de comunicação 

entre o SNC e as funções intestinais periféricas, gerando sinalizações 

provenientes dos centros neurais que podem alterar o comportamento 

motor, sensorial e secretório do TGI, e mensagens de ordem visceral que 

interferem na função cerebral de forma recíproca.39,40 As vias que permitem 

a comunicação entre esses dois sistemas tem mediação neuroimunológica e 

neuroendócrina, levando a ativação imune, estímulo de reflexos entéricos e 

alteração da permeabilidade intestinal.40 O estresse agudo tem ação 

importante na intensificação dessa sinalização, especialmente através do 

eixo HHA, que interage com o sistema neuroendócrino de forma significativa 

e tem a capacidade de alterar a regulação da microbiota intestinal, conforme 

identificado em estudos experimentais.41 Nesse sentido, o controle de 

processos fisiológicos centrais pelo eixo cérebro-intestino envolveria 

modulações de neurogênese, neurotransmissão (por ex.: triptofano, 

catecolaminas), e neuroinflamação (por ex.: citocinas, TNF-alfa, IL1-, IL-

6).41  

Portanto, considerando que o eixo cérebro-intestino vem sendo 

estudado em diversas doenças crônicas do SNC na população geriátrica 

com resultados promissores, justifica-se explorar as características da 

composição microbiana em condições de caráter agudo. Com base na 
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potencial desregulação do microbioma em momentos de estresse orgânico, 

que pode ter comportamento flutuante, torna-se intrigante a possibilidade de 

sua participação em uma condição neuropsiquiátrica impactante como 

delirium.26,42 

 

1.3 Delirium: aspectos clínicos e fisiopatológicos 

 

Delirium é uma alteração aguda e flutuante do estado mental, 

caracterizada por déficit da atenção e de outros domínios cognitivos, e 

frequentemente associada ao comprometimento da consciência. Representa 

a complicação neuropsiquiátrica mais comum em idosos hospitalizados, 

afetando cerca de 50% desses pacientes durante a internação.43,44 A 

ocorrência de delirium associa-se a diversos eventos adversos, como 

declínio funcional e cognitivo, maior tempo de hospitalização, maior risco de 

institucionalização, e aumento de mortalidade.44,45 Delirium é considerado 

uma condição multifatorial, resultando da interação entre fatores 

determinantes de vulnerabilidade (fatores predisponentes) e fatores 

estressores (fatores precipitantes).46 Dentre esses fatores, destacam-se a 

presença de déficit cognitivo preexistente, uso de substâncias psicoativas, 

desnutrição, polifarmácia, e distúrbios hidroeletrolíticos. 

Há diversas teorias derivadas de estudos experimentais e de 

investigações bioquímico-moleculares que buscam explicar o substrato 

neurobiológico de delirium.47 A hipótese de que a desregulação neuronal 

detectada nesses pacientes seja desencadeada por insultos sistêmicos 
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causados por mecanismos complexos que envolvem envelhecimento 

neuronal, estresse oxidativo, neuroinflamação e disfunção circadiana é 

comum a todas essas teorias e tornou-se o modelo fisiopatológico mais 

aceito atualmente.48  

As vias de estresse oxidativo levariam à redução do metabolismo 

cerebral, alteração da via de neurotransmissão, produção de radicais livres, 

e falência na eliminação de neurotoxinas. Já o componente de 

neuroinflamação seria representado pela quebra da barreira 

hematoencefálica identificada durante os quadros de delirium, com disfunção 

neuronal e sináptica, ativação de células parenquimatosas cerebrais, e 

liberação de citocinas como IL-6, IL-10, IL8 e TNF-alfa.49 Além desses 

componentes, observa-se disfunção do eixo HHA, elevação do nível de 

glicocorticoides e resposta anormal ao estresse, indicando uma disfunção 

neuroendócrina que contribui para intensificar o dano neuronal. Por fim, 

todos esses mecanismos gerariam desequilíbrio de neurotransmissores 

(redução da acetilcolina, e aumento da norepinefrina, dopamina e 

glutamato), e desconexão da rede funcional cerebral. A maioria dessas vias 

se sobrepõe aos processos fisiopatológicos envolvidos na disbiose intestinal, 

reforçando uma potencial colaboração do eixo cérebro-intestino nos 

mecanismos originadores ou perpetuadores do quadro de delirium. 

 

1.3.1 Interface entre delirium e microbioma intestinal  

Disbiose intestinal e delirium compartilham três características 

fundamentais: (1) maior ocorrência na população idosa; (2) associação com 
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condições complexas e frequentemente multifatoriais; e (3) presença de 

inflamação e desregulação neuroendócrina como componentes importantes 

de sua fisiopatologia.13,39,41,44,48  

Como a população idosa tem menor reserva fisiológica e maior 

suscetibilidade a enfermidades que acometem o SNC, os distúrbios do eixo 

cérebro-intestino seriam igualmente esperados. Em unidades de internação 

geriátrica, especialmente naquelas em que são admitidos idosos 

agudamente enfermos e onde se observa uma alta prevalência de delirium, 

a ocorrência de disbiose intestinal também é elevada.50–52 Além disso, 

considerando os fatores neuroinflamatórios e imunológicos associados a 

delirium, que se assemelham àqueles mediados pelo microbioma intestinal, 

torna-se fundamental explorar o papel do eixo cérebro-intestino nesse 

contexto. Com a vulnerabilidade intrínseca dos indivíduos idosos, tais 

desregulações poderiam favorecer a colonização do intestino por micróbios 

oportunistas e patobiontes, gerando modificações locais e funcionais que 

contribuiriam para a patogênese do delirium.  

É plausível considerar que as alterações de permeabilidade intestinal 

e a inflamação observadas em idosos agudamente enfermos, 

potencialmente modificando a composição microbiana intestinal, possam 

decorrer de insultos semelhantes aos que estão presentes no quadro de 

delirium, e até contribuir para o seu surgimento. Embora seja relativamente 

estável em condições normais, o microbioma intestinal pode sofrer 

alterações dinâmicas em poucos dias, como demonstrado na fase inicial do 

seguimento de pacientes hospitalizados por doenças críticas.53 Dessa 
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maneira, seria possível detectar uma mudança rápida na composição do 

microbioma caso esta antecedesse ou acompanhasse a natureza flutuante 

do quadro de delirium. 

Portanto, a análise do microbioma intestinal em uma população com 

alto risco de disbiose e elevada vulnerabilidade para ocorrência de delirium 

representa um passo potencialmente importante para o melhor entendimento 

desta condição. Apesar do conhecimento atual sobre a neuropatogenia do 

delirium, a descoberta de novos biomarcadores é fundamental para 

aprofundar o entendimento de seus mecanismos fisiopatológicos, aprimorar 

a predição de sua ocorrência, e identificar novos alvos de tratamento.44 

Nossa principal hipótese é de que idosos agudamente enfermos com 

delirium apresentem uma composição microbiana diferente em comparação 

a idosos sem delirium, e que este perfil microbiano esteja associado a outros 

marcadores inflamatórios sabidamente preditores de delirium. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo primário 

 

• Investigar a associação entre características do microbioma intestinal 

e ocorrência de delirium em idosos agudamente enfermos 

hospitalizados. 

 

2.2 Objetivos secundários  

 

• Descrever a composição do microbioma intestinal de idosos 

agudamente enfermos hospitalizados; 

• Comparar, nesta população, a composição do microbioma intestinal 

antes e depois da incidência de delirium; 

• Investigar, nesta população, a associação entre características do 

microbioma intestinal e: 

o Tempo de delirium; 

o Gravidade de delirium; 

o Alteração do nível de consciência;  

o Níveis de marcadores inflamatórios séricos. 

• Investigar, nesta população, a associação entre ocorrência de 

delirium e mortalidade hospitalar. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Desenho  

 

• Estudo prospectivo de coorte. 

 

3.2 Recrutamento  

 

Foram avaliados para inclusão os pacientes com idade igual ou 

superior a 65 anos admitidos no Pronto Socorro (PS) do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) durante o período de 30 de setembro de 2019 a 17 de março 

de 2020.  

 

3.3 Ambiente 

 

O HCFMUSP é um complexo hospitalar universitário terciário, com 

cerca de 2.200 leitos, localizado na cidade de São Paulo. O PS é uma 

unidade de atendimento referenciado, responsável por urgências e 

emergências clínicas e cirúrgicas de pacientes provenientes de diversas 

regiões de São Paulo.  

Idosos internados no PS com perspectiva de tempo de hospitalização 

superior a dois dias são encaminhados para uma das unidades de 
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internação do Instituto Central do HC de acordo a estabilidade clínica e o 

diagnóstico de admissão: (1) enfermarias (Geriatria, Clínica Médica, e 

especialidades médicas); ou (2) unidades de terapia intensiva.  

 

3.4 População  

 

3.4.1 Critérios de inclusão  

• Idade igual ou superior a 65 anos; 

• Hospitalização ou admissão em outros serviços de saúde há 

menos de 24 horas por doença aguda, definida como condição de 

saúde de início recente, ou complicação recente de doença 

crônica, ou descompensação clínica de doença crônica, exigindo 

cuidados hospitalares; 

• Consentimento livre e esclarecido para participação. 

 

3.4.2 Critérios de exclusão  

• Pacientes em uso de antibióticos por 24 horas ou mais; 

• Doenças agudas do TGI, incluindo: 

o Hemorragia digestiva alta ou baixa; 

o Abdome agudo inflamatório ou obstrutivo;  

o Diarreia aguda de qualquer etiologia; 

o Suboclusão intestinal por fecaloma; 

o Doenças agudas do pâncreas e das vias biliares. 
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• Presença de alimentação artificial na admissão (por ex.: sonda 

nasoenteral ou gastrostomia); 

• Uso recente (últimos 30 dias) ou atual de prébióticos, probióticos 

ou simbióticos; 

• Admissão para cuidados de fim de vida; 

• Hospitalização recente (últimos 30 dias) ou institucionalização; 

• Traumatismo cranioencefálico grave; 

• Tempo esperado de internação hospitalar inferior a 48 horas: 

pacientes com programação de alta para o mesmo dia ou para o 

dia seguinte (tempo de internação menor que 48 horas) eram 

excluídos por não haver tempo suficiente para se determinar a 

ocorrência de delirium. Em casos duvidosos, o participante era 

submetido ao protocolo de inclusão e posteriormente excluído se 

houvesse alta dentro deste período.  

 

3.5 Desfechos e variáveis independentes 

 

3.5.1 Desfechos 

• Desfecho primário: ocorrência de delirium conforme o Confusion 

Assessment Method (CAM) 54. 

• Desfechos secundários: 

o Tempo em delirium, medido no final da hospitalização como a 

soma dos dias em que o CAM foi positivo (cada episódio de 
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delirium foi definido como resolvido quando o CAM 

permaneceu negativo por ao menos dois dias consecutivos); 

o Gravidade de delirium, medida conforme a versão curta da 

escala CAM-Severity (CAM-S) 55; 

o Nível de consciência medido pelo Richmond Agitation and 

Sedation Scale (RASS) 56; 

o Mortalidade intra-hospitalar. 

 

O CAM é o instrumento mais utilizado para detecção de delirium, com 

sensibilidade de 94% e especificidade de 96% em validação realizada para a 

população brasileira.57 O algoritmo é baseado em quatro características 

centrais do quadro de delirium: (1) início agudo e/ou curso flutuante; (2) 

déficit de atenção; (3) desorganização do pensamento; (4) alteração do nível 

de consciência. A presença de delirium é determinada pela presença dos 

critérios 1 e 2, somados ao 3 e/ou 4. Outras cinco características 

(desorientação têmporo-espacial, déficit de memória, distúrbios de 

sensopercepção, alteração de atividade psicomotora, e alteração do ciclo 

sono-vigília) fazem parte do algoritmo do CAM para a pontuação do item 1, 

em caso de surgimento agudo ou flutuação.  

O CAM-S é uma ferramenta derivada do CAM com o objetivo de 

avaliação da gravidade do episódio de delirium. Na versão curta utilizada 

neste estudo, a pontuação do CAM-S varia de 0 a 7, sendo o item 1 do CAM 

pontuado como ausente (0) ou presente (1), e os itens de 2 a 4 como 

ausente (0), leve (1) ou acentuado (2).55 Para fins de interpretação clínica, o 
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CAM-S é categorizado de acordo com a mediana da pontuação obtida na 

população (0: sem delirium; 1-2: delirium leve a moderado; 3-7: delirium 

grave). 

O RASS é uma escala validada para avaliação do nível de 

consciência em pacientes agudamente enfermos e hospitalizados, com uma 

pontuação que varia de -5 (não desperta) a +4 (combativo).56,58 O nível de 

consciência pelo RASS é considerado um marcador sensível e específico da 

presença de delirium, especialmente em cenários de cuidado agudos em 

que a avaliação completa de delirium é comprometida por restrições de 

tempo e de profissionais.59 A alteração de nível de consciência já foi descrita 

como um fator de pior prognóstico em idosos hospitalizados, 

independentemente da presença de delirium ou demência.60  

 

3.5.2 Variáveis independentes 

Nossas variáveis independentes primárias foram: 

• Métricas de diversidade alfa e beta do microbioma intestinal 

dos participantes, que permitem quantificar e comparar as 

características da composição microbiana na própria amostra e 

entre grupos de amostras diferentes; 

• Abundância relativa de bactérias em nível de filo e gênero.61–63  

 

3.5.2.1 Diversidade alfa 

A diversidade alfa quantifica as características da diversidade 

microbiana individualmente em cada amostra e pode ser comparada entre 
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diferentes grupos de amostras através de testes estatísticos.63 Alguns 

índices de diversidade levam em consideração a árvore filogenética nas 

suas estimativas, ou seja, a relação evolutiva mais próxima ou mais distante 

entre as espécies.  

As métricas utilizadas no presente estudo estão dentre as mais 

comuns nos estudos de microbioma:  

• Número de espécies observadas (espécies únicas em cada 

amostra); 

• Índice de diversidade de Shannon (riqueza e equidade das 

espécies na amostra); 

• Índice de Pielou (equidade das espécies na amostra); 

• Índice de diversidade filogenética de Faith (riqueza da amostra 

baseada na árvore filogenética). 

 

3.5.2.2 Diversidade beta 

A diversidade beta quantifica a diferença da composição microbiana 

entre cada par de amostras, formando uma matriz completa das distâncias 

entre todos os pares de amostras disponíveis.63 Dessa forma, as métricas de 

diversidade beta realizam uma comparação direta entre amostras diferentes.  

As métricas utilizadas para diversidade beta foram:61,62 

• Quantitativas: 

o Distância de Bray-Curtis: métrica não-filogenética que 

considera a abundância de espécies; 
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o Teste UniFrac ponderado: métrica que considera a 

abundância de cada espécie juntamente com suas 

distâncias filogenéticas. 

• Qualitativas: 

o Teste UniFrac não-ponderado: métrica filogenética que 

considera a presença ou ausência de espécies; 

o Índice de Jaccard: métrica que avalia presença ou 

ausência de espécies de forma binária.  

 

3.5.2.3 Covariáveis 

• Dados sociodemográficos (idade, sexo, cor da pele, 

escolaridade, estado civil, classificação econômica);  

• História de tabagismo e etilismo;  

• Polifarmácia (uso de cinco ou mais medicamentos);  

• Uso de antibióticos durante a internação;  

• Índice de Comorbidades de Charlson (Charlson): índice 

ponderado que estima a carga de doenças de uma pessoa, 

com base na presença de determinados diagnósticos no 

momento da avaliação.64 Atribui-se um peso diferenciado (P) 

para cada grupo de comorbidades, calculado no estudo original 

de acordo com o impacto observado no prognóstico. O escore 

final é a soma dos pesos para cada uma das doenças (N):  

o Peso=1 (infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca 

congestiva, doença cerebrovascular, demência, doença 
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pulmonar crônica, doença do tecido conjuntivo, doença 

ulcerosa péptica, hepatopatia leve e diabetes); 

o Peso=2 (hemiplegia, doença renal moderada ou grave, 

qualquer neoplasia, leucemia, linfoma); 

o Peso=3 (hepatopatia moderada ou grave); 

o Peso=6 (neoplasia sólida metastática e AIDS); 

o Escore = (P1 x N1) + (P2 x N2) + (P3 x N3) + (P6 x N6). 

• Outras comorbidades relevantes (por ex.: hipertensão arterial 

sistêmica, doenças crônicas do TGI);  

• Estado nutricional avaliado pela versão curta da Mini Avaliação 

Nutricional (MAN)65: a MAN é uma escala administrada para 

triagem de idosos desnutridos ou em risco de desnutrição. Ela 

contém seis itens que abordam a ingesta alimentar e perda de 

peso recentes, mobilidade, ocorrência de estresse físico ou 

psíquico recentes, presença de alterações neuropsiquiátricas 

(depressão e/o demência), e o índice de massa corpórea 

(IMC). O escore final varia de zero a 14 pontos e é possível 

classificar os pacientes em três categorias: desnutrição (0-7 

pontos), risco de desnutrição (8-11 pontos), e estado 

nutricional normal (12-14 pontos). 

• Cognição: 

o História clinica;  

o 10-point Cognitive Screener (10-CS)66: instrumento de 

rastreio cognitivo que avalia o paciente quanto à 
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orientação temporal (ano, mês e dia do mês), memória 

de aprendizado (memorizar e repetir o nome de três 

objetos), fluência verbal (falar o maior número de 

animais em um minuto), e memória de evocação (repetir 

o nome dos três objetos memorizados anteriormente). A 

pontuação final varia de zero a 10 pontos, com três 

categorias de avaliação cognitiva: 8 pontos (normal), 6-

7 pontos (comprometimento cognitivo possível), 5 

pontos (comprometimento cognitivo provável). O 10-CS 

possui boa acurácia para detecção de comprometimento 

cognitivo em pacientes idosos, com possibilidade de 

ajuste do escore final em casos de baixa escolaridade.66 

• Funcionalidade avaliada pelas atividades básicas de vida diária 

(ABVDs)67: avaliação de independência em seis tarefas de 

autocuidado (tomar banho; vestir-se; fazer a toalete; transferir-

se; manter a continência; e alimentar-se). Para cada tarefa, 

mede-se a capacidade de execução sem ajuda (2 pontos), 

dificuldade em executar ou execução com alguma ajuda (1 

ponto), e incapacidade total de execução (0 ponto). A soma 

dos pontos em cada tarefa gera o escore final de zero a 12 

pontos (12=independência completa).  

• Fragilidade (escala FRAIL)68: escala para avaliação clínica de 

fragilidade, de rápida administração e com propriedades 

psicométricas favoráveis.69 São analisadas cinco 
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características associadas à fragilidade de acordo com o 

mnemônico em inglês: 

o F=fatigue (presença de fadiga); 

o R=resistance (capacidade de subir um lance de escadas 

sem dificuldade); 

o A=ambulation (capacidade de andar um quarteirão sem 

dificuldade); 

o I=illness (presença de cinco ou mais dentre 11 doenças 

crônicas: artrite reumatoide, diabetes mellitus, disfunção 

renal moderada a grave, doença cerebrovascular, 

hipertensão arterial, infarto do miocárdio ou doença 

coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência arterial 

periférica, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e 

neoplasia); 

o L=loss of weight (perda de 5% do peso ou 4,5kg no 

último ano). 

Para cada item positivo atribui-se um ponto, e o escore final 

varia de zero a 5 pontos (zero: robusto; 1-2: pré-frágil; 3-5: 

frágil).  

• Exames laboratoriais de rotina (hemoglobina, leucócitos, 

função renal, ureia, albumina, proteína C reativa); 

• Citocinas proinflamatórias (IL-6, IL-10, e TNF-alfa). 
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3.6 Procedimentos do estudo  

 

3.6.1 Estudo piloto 

Na etapa inicial do presente trabalho foi realizado um estudo piloto 

com o objetivo de avaliar a viabilidade do método de coleta de microbioma 

intestinal na população estudada (swab retal) e a logística de implementação 

do projeto no ambiente de cuidados agudos. Foi realizado um estudo 

transversal no PS no período de 05 a 20 de agosto de 2019, incluindo 14 

indivíduos recrutados conforme os critérios descritos nas seções 3.2 e 3.3.  

Após assinatura do TCLE, foram coletadas 20 amostras de swab retal 

profundo conforme técnica previamente descrita 70 e discriminada na seção 

3.6.3.2. Os swabs retais coletados mostraram-se viáveis para análise de 

microbioma, alcançando quantidades adequadas de DNA após extração e 

com visualização de banda em gel de agarose a 1.5%. Não houve eventos 

adversos reportados durante os procedimentos de coleta de swab retal no 

estudo piloto.  

 

3.6.2 Avaliação clínica e laboratorial 

Finalizado o estudo piloto, foi iniciado o recrutamento de candidatos 

para o estudo principal. Após avaliação de elegibilidade e assinatura do 

TCLE, os participantes foram submetidos a uma avaliação global do idoso 

padronizada.71 Esta era realizada no momento da sua inclusão no estudo, 

para registro das informações relacionadas às variáveis de interesse (Anexo 

A).  
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3.6.2.1 Detecção de delirium 

Durante toda internação, os participantes foram avaliados diariamente 

em dois turnos (manhã e tarde/noite) para detecção de delirium de acordo 

com o CAM. Para pontuação do CAM, era realizada uma avaliação 

neuropsiquiátrica que incluía uma entrevista com o paciente e seu 

acompanhante, avaliação cognitiva pelo 10-CS, avaliação da atenção (dias 

da semana ao contrário e teste de vigilância do A)72,73, e administração do 

RASS (Anexos A e B). Os prontuários médicos eram rotineiramente 

revisados para complementar as informações obtidas. 

A aplicação do CAM foi realizada por investigadores devidamente 

treinados, alcançando alto nível de concordância entre examinadores (maior 

que 95%). Quaisquer dúvidas na pontuação do CAM ou na definição final de 

delirium eram resolvidas por dois médicos (um geriatra e um emergencista) 

experientes na detecção de delirium. Nos finais de semana (sábado e 

domingo), em que a segunda avaliação do dia não era possível, foi realizada 

a revisão dos registros médicos e de enfermagem do paciente na manhã 

seguinte, para identificar a presença de flutuação do estado mental ou de 

descritores sugestivos da ocorrência de delirium, segundo orientações de 

instrumento validado para este fim.74  

 

3.6.2.2 Coleta de sangue e dosagem de marcadores inflamatórios 

Três enfermeiras treinadas foram responsáveis pela coleta de 

amostras de sangue (40 mL) à inclusão no estudo. O sangue coletado foi 

encaminhado em seguida ao Laboratório de Investigação Médica de 
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Emergências Clínicas do HCFMUSP (LIM-51), para centrifugação e 

armazenamento. As frações de plasma foram separadas em alíquotas de 

200 a 500l e congeladas a -80ºC até o momento da análise final para 

dosagem das citocinas proinflamatórias séricas. 

O kit Milliplex MAP HCYTOMAG-60K e a tecnologia MAGPIX 

System (Merck, Millipore Corporation, USA), que permitem a análise de 

múltiplos alvos (multiplex) num mesmo teste, foram utilizados para 

determinar a concentração dos analitos. Nesse teste, a concentração de 

citocinas é avaliada por meio da coloração de beads (ou microesferas 

magnéticas), segundo as instruções do fabricante. Em suma, a placa 

magnética foi lavada com a solução-tampão e uma alíquota de 25l de cada 

amostra de plasma foi retirada para a análise. As microesferas magnéticas 

com diferentes fluorescências ligadas a anticorpos de captura foram 

incorporadas na amostra de plasma. Após lavagem, a placa magnética foi 

inoculada com os anticorpos de detecção e, em seguida, com a mistura de 

estreptavidina-ficoeritrina, esta última incubada por 30 minutos protegida da 

luz à temperatura ambiente, sob agitação. A placa foi então lavada mais 

duas vezes e submetida à leitura no MAGPIX para identificação dos níveis 

séricos das citocinas. Os marcadores inflamatórios analisados no presente 

estudo foram: TNF-alfa, IL-6 e IL-10.  
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3.6.3 Coleta do microbioma intestinal 

 

3.6.3.1 Métodos de coleta do microbioma intestinal 

A primeira etapa para garantir uma seleção representativa das 

comunidades bacterianas presentes no intestino é a utilização de métodos 

adequados de coleta e armazenamento das amostras.75 Cada método de 

amostragem possui recomendações específicas para viabilidade e 

preservação dos microrganismos até o momento da análise final.76,77  

A coleta de fezes é o método de amostragem mais utilizado para 

análise do microbioma intestinal.76,78 No entanto, a aquisição da amostra 

fecal depende do hábito intestinal, e esta pode ser contaminada no momento 

da coleta, já que frequentemente é realizada pelo próprio indivíduo. Além 

disso, a qualidade da amostra pode ser afetada pelo atraso no 

armazenamento ou pelo seu congelamento em temperaturas superiores a -

20ºC.76 Outro método de amostragem é a biópsia de mucosa realizada 

durante a colonoscopia.79 Apesar de favorecer uma excelente padronização 

para a coleta das amostras, a natureza invasiva desse método prejudica a 

implementação em larga escala ou quando se faz necessária a repetição da 

coleta em estudos longitudinais. Ademais, o preparo intestinal necessário 

para o procedimento pode alterar a composição microbiana de forma 

significativa.80  

Uma alternativa aos métodos citados é o uso de swabs retais. A 

coleta de swabs retais permite a aquisição de amostras para análise de 

microbioma de maneira eficiente e consistente, e tem a vantagem de já ser 
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realizada de forma rotineira em hospitais e outras instituições para 

rastreamento de microrganismos resistentes, com eficiência e segurança 

satisfatórias.81,82 A viabilidade de swabs retais já foi demonstrada para 

estudos longitudinais em populações variadas.70,83,84 O material extraído de 

amostras de swabs retais tem acurácia adequada para análises 

metagenômicas e é inclusive comparável ao microbioma adquirido através 

de amostras de fezes num mesmo indivíduo.85 Além disso, a maioria dos kits 

de swab retal possuem um meio de conservação próprio que possibilita a 

preservação de microrganismos aeróbios e anaeróbios na amostra em 

temperatura ambiente por até 48 horas.86 

 

3.6.3.2 Procedimento do estudo para coleta de swabs retais 

Realizamos a coleta de material para análise do microbioma através 

de swabs retais profundos (Copan Liquid Amies Swab, ESwabTM, COPAN 

Italia), manipulados por enfermeiras treinadas. O kit do ESwabTM é estéril e 

contém os seguintes materiais para coleta: um tubo de polipropileno rosa 

com tampa rosqueada de formato cônico interno preenchido com 1ml de 

meio líquido Amies, e um cotonete aplicador de tamanho regular com ponta 

de fibra de náilon flocada.87  

A técnica de swab retal profundo consiste na introdução do aplicador 

no reto e progressão de pelo menos 2 cm, com rotações completas para 

coleta de material e retirada cautelosa do swab para impedir o contato com a 

região perianal.70 O meio de conservação já presente no kit do ESwabTM 

(Amies) foi utilizado no transporte até o congelador. Após a coleta, os swabs 
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foram conservados em temperatura de -20oC, sendo transferidos em até 48 

horas para congelamento a -80oC, onde permaneceram até o 

processamento e o sequenciamento final no Laboratório de Investigação 

Médica de Parasitologia do HCFMUSP (LIM 46). 

Os swabs retais foram coletados na inclusão (S1) e 72 horas após a 

inclusão (S2) em todos os participantes. A coleta S2 não foi realizada em 

caso de recusa ou alta hospitalar antes de 72 horas. Uma terceira amostra 

de swab retal (S3) foi coletada caso o participante apresentasse alteração 

aguda do estado mental, com mudança na avaliação do CAM de negativo 

para positivo ou positivo para negativo, que não houvesse sido captada nas 

coletas S1 e S2 (Figura 1). A coleta S3 poderia ocorrer antes de 72 horas 

(conversão do CAM antes da amostra S2) ou após 72 horas (conversão do 

CAM após a amostra S2). O protocolo de coleta de swabs foi organizado 

dessa forma com o objetivo de minimizar a perda de dados e garantir a 

coleta de amostras em vigência de delirium e no momento da sua resolução, 

sem a necessidade de uma temporalidade fixa.  
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Figura 1 -  Fluxograma com esquema geral dos procedimentos do estudo 
desde a inclusão 

 

 

3.6.4 Análise do microbioma intestinal  

 

3.6.4.1 Métodos de análise do microbioma intestinal 

Tradicionalmente, o método utilizado para explorar as comunidades 

microbianas que sobrevivem fora do intestino é dependente de meios de 

cultura.88 No entanto, apenas 40 a 50% dos microrganismos que integram a 

microbiota intestinal crescem em meios de cultura, o que se torna uma 

barreira para as análises laboratoriais dessas comunidades.4,89 Os avanços 
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recentes nas tecnologias de sequenciamento de alto rendimento (high-

throughput ou next-generation sequencing) trouxeram a possibilidade de 

identificação rápida e mais abrangente desses microrganismos sem a 

necessidade de cultura, com técnicas moleculares baseadas no 

sequenciamento de DNA presente no gene 16S do RNA ribossomal 

(rRNA).77,89,90 O fundamento dessa abordagem é que o gene 16S rRNA é 

específico de procariontes e está presente em todos os genomas 

bacterianos.89 O gene 16S rRNA possui regiões altamente conservadas 

entre as espécies, utilizadas para o desenvolvimento universal de primers 

que permitam a sua amplificação por reação em cadeia da polimerase 

(PCR), e regiões com sequências de nucleotídeos com variabilidade 

suficiente para permitir a caracterização e discriminação filogenética desses 

microrganismos.8 Apesar de ser baseado em um único gene, o 

sequenciamento dessa fração do DNA bacteriano permite determinar 

adequadamente a abundância e a diversidade dos microrganismos da 

amostra e tem um custo-benefício favorável.  

Em seguida, é realizada a designação taxonômica de cada bactéria 

através da comparação das leituras (reads) de suas sequências, com 

bancos de dados de sequências de genes 16S rRNA já conhecidas. Essas 

sequências são agrupadas (ou ”clusterizadas”) em unidades taxonômicas 

operacionais (OTU), que são grupos de sequências próximas entre si, com 

uma taxa de dissimilaridade máxima (normalmente até 3%).91 O 

agrupamento em OTUs permite a comparação das sequências através de 

diferentes algoritmos, e quando não há atribuição a um táxon específico, as 
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leituras são agrupadas segundo sua similaridade.92 Enquanto permite 

minimizar os efeitos de potenciais erros de sequenciamento, o processo de 

clusterização pode afetar a diversidade filogenética real, já que táxons com 

alta similaridade podem não ser discriminados adequadamente. 

Consequentemente, foram desenvolvidas estratégias complementares como 

o Divisive Amplicon Denoising Algorithm (DADA), que é um método aplicado 

através de um pacote do programa R e utilizado para avaliar amplicon 

sequence variants (ASVs). Ele emprega inferência estatística para corrigir os 

erros de leitura dos produtos da PCR, submetendo essas leituras a um 

protocolo de denoising (remoção ou atenuação de ruídos), e separar erros 

de sequenciamento de variantes biológicas.8 Após denoising, é possível 

combinar em ASVs as sequências que diferem apenas por esses erros de 

leitura, gerando sequências únicas não-clusterizadas que são facilmente 

comparáveis entre diferentes bancos de dados. A versão atualizada do 

algoritmo DADA2 mostrou-se mais acurada que outros métodos, com maior 

resolução para variações finas na filogenética e menos sequências 

incorretas, superior ao agrupamento em OTUs.93 Dessa forma, as 

comunidades bacterianas podem ser delimitadas com maior precisão e 

maior detalhamento de informações.  

 

3.6.4.2  Procedimentos do estudo para análise do microbioma 

intestinal 

A primeira etapa da análise consistiu na extração do DNA microbiano, 

utilizando o ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit, segundo as instruções do 
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fabricante. Cada amostra foi descongelada e as pontas flocadas dos swabs 

foram excisadas juntamente com seu meio líquido para tubos contendo 750 

µL de solução de lise. As amostras foram processadas em velocidade 

máxima e submetidas a repetidos ciclos de centrifugação conforme 

recomendado. Após essas múltiplas etapas, o DNA filtrado foi considerado 

adequado para PCR. As condições de PCR foram de 94°C por três minutos, 

seguidos por 30 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 segundos, 

hibridização a 58°C por 30 segundos, e extensão a 68°C por um minuto. A 

quantificação do DNA extraído foi feita com uso do Qubit® dsDNA BR Assay 

Kit, através do método de fluorescência ultrassensível e a purificação da 

biblioteca com uso do reagente Agencourt® AMPure® XP Reagent. Todas 

as amostras foram confirmadas visualmente e aprovadas para 

sequenciamento por uma banda específica de 350 pb usando gel de 

agarose a 1,5%. As amostras sem banda visível foram submetidas 

novamente à quantificação do DNA com um novo ciclo de PCR. Em 

persistindo a ausência da banda após duas tentativas, a amostra era 

excluída. 

Alíquotas de 25 ng de DNA foram usadas para gerar bibliotecas 

single-end (“extremidade única”) direcionadas à região V4 do segmento 16S 

do rRNA bacteriano. A microbiota foi caracterizada por amplificação da 

região V4 usando os primers F515 (5′-CACGGTCGKCGGCGCCATT-3′) e 

R806 (5′-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3 ′).94 A preparação do template foi 

realizada pelo Ion Chef System usando o kit Ion PGM Hi-Q View Chef. O 

sequenciamento foi realizado com a Ion Personal Genome Machine (PGM) 
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usando o Ion PGM Hi-Q Sequencing Kit e o Ion 318 Chip v2 seguindo as 

instruções do fabricante.  

Finalizadas as etapas acima, os dados gerados na plataforma Ion 

PGM Torrent foram exportados para análise das comunidades bacterianas 

identificadas. 

 

3.7 Aspectos éticos  

 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas (CAPPESq, nº 

006688019.0.0000.0068, 7 de fevereiro de 2019). Todos os participantes 

foram submetidos ao procedimento de consentimento, com leitura prévia do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo C) e de suas 

condições antes da assinatura final. A capacidade de consentimento foi 

baseada nas condições cognitivas dos candidatos e determinada de acordo 

com a capacidade de comunicar claramente decisões e compreender 

informações clínicas relevantes.95 Consentimento duplo foi obtido dos 

participantes e de seus representantes quando declínio cognitivo leve era 

detectado, ou apenas dos representantes quando houvesse declínio 

cognitivo moderado a grave. 

Os pesquisadores responsáveis forneceram informações de contato 

atualizadas para fácil acesso dos participantes em caso de dúvidas ou 

questionamentos. Quaisquer amostras ou dados armazenados durante o 

estudo foram desprovidos de identificação individual e marcados somente 
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com um número de protocolo no intuito de assegurar a confidencialidade dos 

participantes. Todas as informações coletadas foram registradas na 

plataforma de captura eletrônica Research Electronic Data Capture 

(REDCap), com intuito de garantir armazenamento e gerenciamento 

adequado dos dados do estudo.96 O projeto seguiu os princípios da 

Declaração de Helsinki e do Manual para Boa Prática Clínica – Versão 

Harmonizada Tripartite (Conferência Internacional de Harmonização, ICH). 

O projeto recebeu financiamento do National Institute of Health (NIH) 

para os custos relacionados a coleta e análise do microbioma intestinal, com 

vigência de 01 de maio de 2019 a 31 de outubro de 2020 (subaward No 

91581 do Federal Award No R24AG054259).  

 

3.8 Análise estatística 

 

Estudos prévios realizados em idosos agudamente enfermos 

hospitalizados demostraram uma ocorrência mínima de delirium 

correspondente a 29%, enquanto cerca de 47% dos idosos admitidos na 

enfermaria de Geriatria do HCFMUSP apresentaram diagnóstico de delirium 

em algum momento da hospitalização.44,97 Em um modelo animal de cirurgia 

abdominal em 19 camundongos, o único estudo disponível na temática de 

microbioma e delirium até o momento, foi possível detectar diferença na 

composição microbiana entre os grupos.98 Dessa forma, estimamos o 

tamanho amostral em 130 participantes, considerando a menor ocorrência 
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possível de delirium no cenário de estudo, e assegurando uma quantidade 

adequada de pacientes por grupo de comparação. 

As características gerais da população foram analisadas conforme 

estratégias tradicionais. Variáveis categóricas foram comparadas segundo a 

ocorrência de delirium utilizando o teste do qui-quadrado de Pearson ou 

teste exato de Fisher, conforme apropriado. Variáveis contínuas foram 

comparadas através do teste t de Student ou teste da soma dos postos de 

Wilcoxon, conforme as características da distribuição.  

A composição do microbioma intestinal (diversidade alfa, diversidade 

beta, e abundância relativa) foi comparada entre grupos de acordo com a 

ocorrência dos desfechos de interesse durante a hospitalização, em dois 

níveis distintos de análise: (1) swabs; e (2) participantes.  

Todos os testes estatísticos foram bicaudais e realizados com uso do 

Stata SE 15 (Stata Corp, College Station, TX), admitindo-se um erro alfa 

inferior a 5%. Em caso de múltiplas comparações, o nível de significância foi 

ajustado para false discovery rate (FDR) pelo método de Benjamini-

Hochberg.99 As análises de abundância relativa e seus respectivos gráficos 

foram construídos no programa R versão v4.0.2 (R Foundation For Statistical 

Computing, Viena, Áustria) disponível em http://www.r-project.org. 

 

3.8.1 Análise estatística primária: por amostras de swabs  

A análise primária foi realizada considerando a amostra geral de 

todos os swabs retais coletados (S1, S2 e S3; N=257), para comparação de 

desfechos pontuais por amostra:  

http://www.r-project.org/
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• Ocorrência de delirium; 

• Gravidade do episódio de delirium (escore numérico pontual do 

CAM-S); 

• Alteração do nível de consciência (RASS diferente de zero).  

Todos esses desfechos são de natureza flutuante e, portanto, de 

ocorrência variável em cada amostra analisada. Por se tratarem de 

observações dependentes, com mais de um swab por participante em cada 

grupo, os desfechos foram avaliados em relação à diversidade alfa e à 

abundância relativa com uso de generalized estimating equations (GEE), 

considerando os próprios indivíduos como variável de agrupamento 

(clusters). A associação independente entre composição do microbioma 

intestinal e os desfechos binários (delirium e nível de consciência) foi 

avaliada por modelos de regressão logística baseada em GEE, enquanto a 

gravidade de delirium pelo CAM-S foi analisada como variável contínua 

também com uso de GEE.  

Em todas as análises multivariadas, utilizou-se a abundância relativa 

de microrganismos em nível de gênero como preditor principal, juntamente 

às seguintes variáveis de ajuste: idade, sexo, Charlson e IMC. A grande 

quantidade de gêneros distintos encontrados no sequenciamento leva a um 

problema de multicolinearidade. Para evitar esse problema, foi realizada 

redução de dimensionalidade utilizando Principal Component Analysis 

(PCA), utilizando os componentes principais como preditores no 

modelo.100,101 Os erros padrão reportados no GEE e a matriz de distâncias 

obtida no PCA foram combinados para produzir a matriz de covariância dos 
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coeficientes de cada táxon, que por sua vez foi utilizada para calcular a 

significância estatística de cada táxon. 

Para a análise do desfecho primário, foram utilizados os 100 

componentes principais, de modo a preservar 90% da variância explicada. 

Na análise para nível de consciência pelo RASS, o uso de 100 componentes 

tornou os dados linearmente separáveis, inviabilizando a regressão logística. 

Para contornar o problema, foram utilizadas apenas 30 componentes 

principais. 

 

3.8.2 Análise estatística secundária: por indivíduo  

A análise secundária considerou apenas a amostra S1 (basal) de 

cada participante para explorar a associação da composição microbiana 

individual antes da hospitalização em relação aos desfechos de interesse. 

Os pacientes com CAM positivo no momento da admissão (N=19) foram 

excluídos desta análise, de forma a isolar as características do microbioma 

individual sem a presença de delirium.  

Essa análise incluiu os seguintes desfechos ao longo de toda a 

internação:  

• Delirium incidente (detectado após 24 horas da admissão); 

• Tempo em delirium (soma dos dias com CAM positivo); 

• Gravidade dos episódios de delirium (escore numérico máximo 

do CAM-S); 

• Alteração do nível de consciência (RASS diferente de zero em 

qualquer momento da internação).  
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A análise univariada da diversidade alfa e da abundância relativa em 

relação aos desfechos e às demais variáveis de interesse foi realizada com 

o teste da soma dos postos de Wilcoxon ou o teste de Kruskal-Wallis 

(desfechos categóricos), e com o coeficiente de correlação de Spearman 

(desfechos numéricos), conforme apropriado.  

Analisamos também a relação entre os níveis de marcadores 

inflamatórios no baseline e a média dos índices de diversidade alfa na 

internação, também através do coeficiente de correlação de Spearman.  

Para a análise multivariada, utilizamos modelos lineares 

generalizados com regularização L1 (LASSO)102 para todos os desfechos 

citados, considerando a natureza independente das observações por 

indivíduo. Este método é mais robusto para lidar com eventuais 

multicolinearidades, através da identificação de preditores relevantes e 

redução de preditores desnecessários. Portanto, não foi necessário utilizar o 

método indireto com componentes principais. As variáveis de ajuste foram 

as mesmas citadas na seção 3.8.1.  

Foi realizada ainda análise multivariada por indivíduo investigando 

delirium como preditor de mortalidade hospitalar. Para tal, foi elaborado 

modelo de regressão logística, considerando um desfecho binário (morte vs. 

alta hospitalar), ajustado para ocorrência de delirium, idade, sexo, Charlson, 

e estado nutricional.  
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3.8.3 Análise de bioinformática 

A análise de bioinformática do microbioma foi realizada com o 

Quantitative Insights Into Microbial Ecology (QIIME 2) versão 2019.10.103 Os 

dados das sequências demultiplexadas foram submetidos a denoising com 

DADA2 (via script q2-dada2) para geração de ASVs.93 Métricas de 

diversidade alfa e métricas de diversidade beta foram estimadas usando o 

script q2-diversity.104–106 As ASVs foram classificadas taxonomicamente 

usando o script q2‐feature‐classifier107 contra 99% das sequências de 

referência do Greengenes 13_8.108  

As composições das comunidades da microbiota foram resumidas por 

proporção em diferentes níveis de taxonomia, incluindo espécie, gênero, 

família, ordem, classe e classificações de filo, com representação em 

gráficos de abundância relativa por grupos de ocorrência de delirium. A 

abundância relativa é calculada pela divisão da contagem (frequência) de 

um táxon específico pelo número de táxons presentes na amostra.  

Gráficos de análise de coordenadas principais (PCoA) foram 

construídos através das distâncias de Bray-Curtis, do índice de Jaccard, e 

do teste Unifrac não-ponderado e ponderado para representação da 

diversidade beta e visualização da formação de clusters nos grupos de 

comparação.105 Para adequação às métricas de diversidade beta, todos os 

desfechos contínuos foram categorizados: CAM-S (0: sem delirium; 1-2: 

delirium leve a moderado; 3-7: delirium grave) e tempo de delirium ( 4 dias 

e < 4 dias). A significância numérica da diversidade beta foi avaliada pela 

análise de variância permutacional multivariada (PERMANOVA), um teste 
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não-paramétrico mais estável em casos de heterogeneidade de dispersões 

ou distribuições.63 

Por fim, foi avaliada a presença de um core microbiome, ou seja, de 

um conjunto mínimo de microrganismos que estaria presente em todas 

(100%) ou na maioria (75-80%) das amostras, verificado através da filtragem 

de ASVs. Investigamos o core microbiome por grupo de ocorrência de 

delirium, tanto na amostra geral de swabs quanto apenas nas amostras de 

pacientes que apresentaram mudança do CAM durante a internação. Nesta 

última, avaliamos a flutuação do core microbiome separadamente nos 

subgrupos de conversão precoce (72 horas) e conversão tardia (>72 horas) 

do CAM.  

As análises do core microbiome foram realizadas utilizando a 

plataforma QIIME2 versão 2020.11, através do plugin qiime feature-table 

core-features, e as amostras foram filtradas utilizando o plugin qiime feature-

table filter-samples. Para visualização dos dados, foi utilizada a extensão 

ggalluvial (v0.11.3) do pacote ggplot2 (v3.3.2) em ambiente R. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características gerais da população 

 

Foram incluídos 133 participantes entre 30 de setembro de 2019 e 17 

de março de 2020 (Figura 2). No total, 56% eram do sexo masculino, com 

idade média de 75 (± 8) anos, e tempo de internação mediano de 8 (5,15) 

dias. Encontramos dados sugestivos de comprometimento cognitivo 

preexistente em 44 (33%) pacientes, com uma maior prevalência no grupo 

de pacientes com delirium (Tabela 1).  

Delirium foi detectado em 38 pacientes (29%), 19 deles com CAM 

positivo já na admissão (delirium prevalente) e 19 desenvolvendo o distúrbio 

durante a hospitalização (delirium incidente). A mediana e o respectivo 

intervalo interquartil (IQR) do tempo em delirium para os participantes 

acometidos foi de 4 (2, 7) dias. A distribuição das categorias de gravidade de 

delirium entre os participantes foi de: 48% sem delirium (N=124), 38% com 

delirium leve a moderado (N=80), e 14% com delirium grave (N=53). 

Pacientes com delirium tinham idade mais elevada, maior frequência de 

desnutrição e maior dependência para ABVDs.  

As internações ocorreram em sua maioria por doença cardiovascular 

(35%) e infecções com ou sem sepse (25%). Doenças neurológicas agudas 

representaram 19% das admissões, e outros diagnósticos (por ex.: 

insuficiência renal aguda, doenças hematológicas e doenças urológicas) 

representaram 21% delas.  
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Figura 2 -  Fluxograma de inclusão dos participantes no estudo 
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Tabela 1 -  Características sociodemográficas e clínicas da população de 
acordo com a ocorrência de delirium (N=133) 

 

 Total Sem delirium Delirium P-valor 

 N=133 N=95 N=38  

Grupo etário    0,001 

   65-74 anos 74 (56%) 59 (62%) 15 (39%)  

   75-84 anos 40 (30%) 29 (31%) 11 (29%)  

   ≥85 anos 19 (14%) 7 (7%) 12 (32%)  

Idade 75 (±8) 73 (±7) 78 (±9) 0,002 

Sexo masculino 74 (56%) 54 (57%) 20 (52%) 0,66 

Anos de escolaridade 5 (±4) 6 (±5) 5 (±4) 0,34 

Cirurgia 40 (30%) 27 (28%) 13 (34%) 0,51 

Diagnóstico da internação    0,70 

   Cardiovascular 47 (35%) 34 (36%) 13 (34%)  

   Sepse/infecção 33 (25%) 21 (22%) 12 (32%)  

   Neurológico 25 (19%) 19 (20%) 6 (16%)  

   Outros 28 (21%) 21 (22%) 7 (18%)  

Admissão na UTI 46 (35%) 29 (31%) 17 (45%) 0,12 

Uso de antibióticos      

   Geral  69 (52%) 46 (48%) 23 (61%) 0,21 

   Na inclusão (< 24h) 15 (11%) 10 (11%) 5 (13%) 0,66 

Índice de Charlson 1 (0, 3) 1 (0, 3) 1 (0, 3) 0,53 

Comprometimento cognitivo* 44 (33%) 27 (28%) 17 (45%) 0,07 

Polifarmácia 51 (38%) 35 (37%) 16 (42%) 0,57 

Déficit visual 108 (81%) 80 (84%) 28 (74%) 0,16 

Déficit auditivo 22 (16%) 15 (16%) 7 (18%) 0,71 

Uso de sonda vesical 48 (36%) 30 (32%) 18 (47%) 0,08 

Funcionalidade    0,04 

   Dependente 6 (4%) 3 (3%) 3 (8%)  

   Parcialmente dependente 25 (19%) 14 (15%) 11 (29%)  

   Independente 102 (77%) 78 (82%) 24 (63%)  

Fragilidade    0,69 

   Robusto 13 (10%) 10 (11%) 3 (8%)  

   Pré-frágil 55 (41%) 41 (43%) 14 (37%)  

   Frágil 65 (49%) 44 (46%) 21 (55%)  

Nutrição    0,001 

   Normal 24 (18%) 20 (21%) 4 (11%)  

   Risco de desnutrição 60 (45%) 50 (53%) 10 (26%)  

   Desnutrição 49 (37%) 25 (26%) 24 (63%)  

Tempo de internação  8 (5-15) 8 (4-13) 14 (6-32) 0,003 

BUN (mg/dL) 23 (16-38) 22 (16-34) 26 (15-43) 0,33 

Proteína C-reativa (mg/dL) 37 (8-32) 35 (7-70) 41 (9-134) 0,15 

IL-6 (pg/mL) 5,7 (2,2-17,0) 4,3 (1,9-15,6) 10,8 (2,9-47,1) 0,024 

IL-10 (pg/mL) 3,2 (1,6-9,9) 2,9 (1,6-8,1) 5,5 (1,9-15,2) 0,10 

TNF-alfa (pg/mL) 8,1 (4,9-15,6) 8,4 (5,5-14,8) 7,1 (3,8-22,7) 0,46 

Óbito intra-hospitalar 21 (16%) 8 (8%) 13 (34%) <0,001 

Variáveis categóricas estão apresentadas como porcentagens ou frequências, e variáveis 
numéricas como média (± desvio-padrão) ou mediana (intervalo interquartil)  
BUN: blood urea nitrogen. 
*Comprometimento cognitivo preexistente foi definido como: (1) história clínica de demência; 
ou (2) alteração no rastreio cognitivo em pacientes com CAM negativo. 
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Não houve diferença significativa na realização de procedimentos 

cirúrgicos e admissão em unidades de terapia intensiva, apesar de uma 

maior frequência desta última no grupo que apresentou delirium. Também 

não houve diferenças em relação ao uso de antibióticos na inclusão (<24 

horas) ou ao longo da internação. Nos pacientes que receberam antibióticos, 

a prescrição das principais classes de antibiótico de amplo espectro em 

ambiente hospitalar foi semelhante entre os grupos (cefalosporinas: P=0,25; 

carbapenêmicos: P=0,41). 

Os níveis de IL-6 no baseline foram duas vezes e meia, e os de IL-10 

quase duas vezes, maiores em pacientes que desenvolveram delirium, com 

diferença estatisticamente significante apenas para IL-6 (P=0,024).  

No total, 21 pacientes (16%) morreram no hospital, mas a mortalidade 

atingiu 34% em pacientes com delirium. Delirium associou-se de forma 

independente com mortalidade hospitalar após ajuste para idade, sexo, 

Charlson e estado nutricional (odds ratio [OR]=4,58; intervalo de confiança 

[IC] 95%=1,56-13,4; P=0,006). 

 

4.2 Coleta e processamento dos swabs retais 

 

Obtivemos 262 amostras de swab retal (Figura 3). Não foi possível 

coletar a amostra S2 em 25 participantes (tempo de hospitalização menor 

que 72 horas em 19 casos; recusa de nova coleta em 5 casos; e 

instabilidade hemodinâmica em 1 caso). Um participante apresentou 

sangramento retal leve e autolimitado após o procedimento, explicado pela 
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presença de uma doença anorretal previamente desconhecida. Nenhum 

outro evento adverso foi reportado. 

 

Figura 3 -  Fluxograma de inclusão das amostras de swab retal e seus 
respectivos momentos de coleta 

 

Após sequenciamento de DNA e procedimentos de denoising, cinco 

swabs não alcançaram critérios de qualidade para serem submetidos às 

análises subsequentes (>30 mil leituras). Destes swabs, quatro eram de 

participantes que não sofreram delirium e um de participante com delirium. 

Ainda assim, cada um desses pacientes teve mais de uma amostra de swab 

coletada sob condições clínicas semelhantes durante a internação, e 

puderam ser adequadamente representados na análise comparativa. A 

amostra final foi de 257 swabs (S1=130; S2=107; S3=20). Dentre as 
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amostras S3, oito foram coletadas por conversão precoce do CAM (antes de 

72 horas) e 12 foram por conversão tardia do CAM (após 72 horas). 

 

4.3 Diversidade alfa  

 

4.3.1 Diversidade alfa na amostra geral de swabs 

De maneira geral, as amostras de pacientes com delirium 

apresentaram menor diversidade de microrganismos em comparação 

àquelas de pacientes sem delirium (Figura 4), tanto em termos de 

abundância indicada pelo índice de Shannon (P=0,019), quanto em 

equilíbrio de espécies bacterianas, conforme medido pelo índice de Pielou 

(P=0,005). Esses achados foram confirmados na análise multivariada 

ajustada para idade, sexo, Charlson e IMC, com melhores índices de 

diversidade alfa associando-se à menor ocorrência de delirium, tanto para o 

índice de Shannon (OR=0,77; IC 95%=0,60-0,99; P=0,042) quanto o de 

Pielou (OR=0,02; IC 95%=0,002-0,33; P=0,005).  

 

 

Figura 4 -  Diversidade alfa das amostras de swab segundo ocorrência de 
delirium (N=257). A: Índice de Shannon (P=0,019); B: Índice de Pielou 
(P=0,005)  

A B 
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Não houve diferença entre os grupos em relação ao número de 

espécies observadas (P=0,48) ou à diversidade filogenética medida pelo 

Faith PD (P=0,91). 

 

Tabela 2 -  Métricas de diversidade alfa (índices de Shannon e Pielou) nas 
amostras de swab retal de idosos agudamente enfermos de 
acordo com os desfechos de interesse (N=257) 

 

Dados analisados com equações de estimativas generalizadas e apresentados como medianas 
(intervalo interquartil). 
Alteração no nível de consciência foi definida como um escore diferente de zero no Richmond 
Agitation and Sedation Scale (RASS). 
*Desfecho analisado como variável numérica pelo coeficiente de correlação de Spearman e 
categorizado para facilitar interpretação dos dados.  

 

 

Desfechos Shannon P Pielou P 

Delirium  0,019  0,005 

   Ausente  5,7 (4,9 – 6,5)  0,73 (0,67 – 0,78)  

   Presente 5,3 (4,6 – 5,8)  0,68 (0,61 – 0,74)  

Gravidade de delirium 

(Escore do CAM-S) 

 
0,13*  0,061* 

   Ausente 5,8 (5,0 – 6,5)  0,73 (0,68 – 0,78)  

   Leve a moderada 5,7 (4,9 – 6,5)  0,73 (0,68 – 0,78)  

   Grave 5,2 (4,6 – 5,8)  0,67 (0,61 – 0,76)  

Nível de consciência  0,11  0,08 

   Normal 5,7 (5,0 – 6,5)  0,73 (0,67 – 0,78)  

   Alterado 5,1 (4,4 – 5,5)  0,67 (0,61 – 0,73)  
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Resultados semelhantes foram encontrados para o nível de 

consciência medido pelo RASS, com índices de Shannon e Pielou indicando 

menor diversidade em amostras de pacientes com alteração do nível de 

consciência, mas sem diferença significativa pelos testes realizados (Tabela 

2 e Figura 5).  

 

 

Figura 5 -  Diversidade alfa das amostras de swab segundo a alteração do nível 
de consciência (N=257). A: Índice de Shannon (P=0,11); B: Índice de 
Pielou (P=0,08)  

 

 

As amostras de swab retal foram classificadas pontualmente pelo 

CAM-S como sem delirium em 48% (N=124), delirium leve a moderado em 

31% (N=80), e delirium grave em 21% (N=53) dos casos. A mediana (IQR) 

do escore CAM-S para amostras de pacientes com e sem delirium foi 3  

(1, 4) e 0 (0, 1), respectivamente. Não houve diferença nas métricas de 

diversidade alfa entre as os escores de gravidade de delirium (Figura 6), 

com uma tendência a significância para o índice de Pielou (Figura 7).  

A B 
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Figura 6 -  Índice de Shannon nas amostras de swab segundo gravidade de 
delirium pelo CAM-S (N=257) (P=0,13). 

 

 

 

Figura 7 -  Índice de Pielou nas amostras de swab segundo gravidade de delirium 
pelo CAM-S (N=257) (P=0,061). 
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4.3.2 Diversidade alfa por indivíduo 

As amostras de baseline dos indivíduos foram comparadas em 

relação aos desfechos e às covariáveis de interesse (idade, sexo, 

comprometimento cognitivo, e IMC).  

Ao considerar apenas os 114 indivíduos com CAM negativo na 

admissão, não houve diferenças nas métricas de diversidade alfa basais 

quanto à incidência de delirium, gravidade máxima de delirium, tempo de 

delirium ou alteração de nível de consciência (Tabela 3). No entanto, ao 

incluir os 19 pacientes com delirium prevalente (CAM positivo na admissão), 

observamos índices de Shannon e Pielou menores nesses pacientes em 

comparação aos 114 restantes.  
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Tabela 3 -  Métricas de diversidade alfa (índices de Shannon e Pielou) no 
baseline de idosos agudamente enfermos de acordo com os 
desfechos de interesse (N=114) 

 

Dados apresentados como mediana (intervalo interquartil). Pacientes com delirium na admissão 
(N=19) foram excluídos da análise, exceto para a variável delirium prevalente. Gravidade máxima de 
delirium medida pelo maior escore no CAM-S durante a internação. Alteração no nível de consciência 
foi definida como um escore diferente de zero no Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS). 
*Desfechos analisados como variável numérica pelo coeficiente de correlação de Spearman e 
categorizados para facilitar interpretação dos dados.  

 

Desfecho Shannon P Pielou P 

Delirium incidente   0,20  0,15 

   Ausente  6,1 (5,1 – 6,7)  0,74 (0,70 – 0,78)  

   Presente 5,5 (4,8 – 6,4)  0,72 (0,68 – 0,74)  

Delirium prevalente (N=133)  0,05  0,005 

   Ausente 6,0 (5,1 – 6,7)  0,74 (0,69 – 0,78)  

   Presente 5,3 (4,9 – 5,8)   0,65 (0,61 – 0,76)  

Gravidade máxima de delirium   0,26*  0,40* 

   Ausente 6,0 (5,1 – 6,7)  0,74 (0,70 – 0,79)  

   Leve a moderada 5,8 (5,1 – 6,7)  0,74 (0,69 – 0,78)  

   Grave 5,6 (4,8 – 6,4)  0,73 (0,68 – 0,76)  

Tempo em delirium  0,26*  0,16* 

   < 4 dias 6,0 (5,1 – 6,7)  0,74 (0,69 – 0,78)  

    4 dias 5,8 (4,7 – 6,7)  0,72 (0,67 – 0,78)  

Nível de consciência   0,71  0,88 

   Normal 5,9 (5,0 – 6,7)  0,74 (0,68 – 0,78)  

   Alterado 6,1 (5,3 – 6,5)  0,75 (0,69 – 0,78)  
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Em relação às características da população, observamos uma 

diferença significativa entre os índices de Shannon e Pielou quanto ao sexo 

e ao IMC (Tabela 4). Comparando sexo masculino e feminino também houve 

diferença na mediana [IQR] do número de espécies observadas (295 [201, 

393] vs. 232 [139, 325]; P=0,012), e do Faith PD (23 [17, 28] vs. 19 [14, 24]; 

P=0,009). O número de espécies observadas foi diferente também entre as 

categorias de IMC (P=0,033). Indivíduos de idade mais avançada 

apresentaram menores índices de Shannon, mas essa diferença não se 

mostrou significativa.  

 

Tabela 4 -  Métricas de diversidade alfa (índices de Shannon e Pielou) no 
baseline da população de idosos agudamente enfermos de 
acordo com covariáveis de interesse (N=133) 

Dados apresentados como mediana (intervalo interquartil).  
*A idade foi analisada como variável numérica pelo coeficiente de correlação de Spearman e 
categorizada para facilitar interpretação dos dados.  

Característica Shannon P Pielou P 

Idade  0,73*  0,35* 

   65 – 74 anos  6,0 (5,0 – 6,5)  0,73 (0,69 – 0,78)  

   75 – 84 anos 5,8 (5,3 – 6,7)  0,75 (0,68 – 0,78)  

    85 anos 5,3 (5,1 – 6,5)  0,71 (0,64 – 0,78)  

Gênero  0,005  0,008 

   Masculino 6,1 (5,3 – 6,7)  0,75 (0,71 – 0,78)  

   Feminino 5,5 (4,6 – 6,3)  0,71 (0,64 – 0,76)  

Comprometimento cognitivo 0,98  0,85 

   Ausente 5,8 (5,1 – 6,5)  0,73 (0,67 – 0,77)  

   Presente 5,8 (5,1 – 6,6)  0,75 (0,68 – 0,78)  

IMC   0,024  0,055 

   < 19 kg/m2 5,8 (5,1 – 6,1)  0,72 (0,64 – 0,76)  

    19 e < 21 kg/m2 5,0 (4,7 – 5,3)  0,70 (0,65 – 0,74)  

    21 e < 23 kg/m2 6,3 (5,6 – 6,9)  0,78 (0,70 – 0,79)  

    23 kg/m2 6,0 (5,1 – 6,7)   0,74 (0,68 – 0,78)  
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4.4 Diversidade beta  

 

4.4.1 Diversidade beta na amostra geral de swabs 

Conforme as estimativas da PERMANOVA, houve diferença 

significativa em todas as métricas de diversidade beta de acordo com a 

ocorrência de delirium, indicando uma composição microbiana intestinal 

divergente entre os grupos estudados (Figura 8).  

 

 

 

 

A.    B.  

 C.    D.  

 

Sem delirium   Delirium  
 

Figura 8 -  Gráficos de análise de coordenadas principais para métricas de 
diversidade beta das amostras de swab retal de idosos agudamente 
enfermos segundo ocorrência de delirium (N=257). A. Bray Curtis 
(P=0,011); B. Jaccard (P=0,025); C. UniFrac não-ponderado 
(P=0,012); D. UniFrac ponderado (P=0,024) 
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Ao comparar grupos de acordo com alteração de nível de consciência 

pelo RASS, também foi observado diferença nas métricas de diversidade 

beta, com exceção do UniFrac ponderado (Figura 9). Já para os níveis de 

gravidade de delirium pelo CAM-S, não houve diferença significativa para 

essas métricas.  

  

A.    B.  

 C.    D.  

 

 

 

Normal  Alterado  
 

Figura 9 -  Gráficos de análise de coordenadas principais para métricas de 
diversidade beta das amostras de swab retal de idosos agudamente 
enfermos segundo alteração do nível de consciência (N=257). A. Bray 
Curtis (P=0,006); B. Jaccard (P=0,003); C. UniFrac não-ponderado 
(P=0,03); D. UniFrac ponderado (P=0,193) 
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4.4.2 Diversidade beta por indivíduo 

 

Considerando apenas a amostra basal de indivíduos sem delirium na 

admissão (N=114), não houve diferença nas métricas individuais de 

diversidade beta quanto aos desfechos de interesse (delirium incidente, 

gravidade de delirium e tempo de delirium).  

 

4.5 Abundância relativa 

 

4.5.1 Abundância relativa em nível de filo 

Nas amostras de swabs dos pacientes com e sem delirium, os filos 

mais abundantes foram Firmicutes (56%), Bacteroidetes (25%), 

Actinobacteria (8%), e Proteobacteria (7%) (Figuras 10 e 11), que tiveram 

distribuições semelhantes entre os grupos (Figura 12).  

 

 

Figura 10 -  Abundância relativa de filos nas amostras de pacientes com delirium 
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Figura 11 -  Abundância relativa de filos nas amostras de pacientes sem 
delirium 

 

 

 

Figura 12 - Abundância relativa dos filos mais frequentes nos grupos com 
e sem delirium.(*P>0,1; **P=0,083) 

 
 

* * 

* ** 

* 

* 
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4.5.2 Abundância relativa em nível de gênero 

Os gêneros mais abundantes nas amostras de pacientes com e sem 

delirium foram Bacteroides (5,7%), Prevotella (5%), Finegoldia (2,6%), 

Peptoniphilus (2,2%), Anaerococcus (1,7%) e Enterococcus (0,03%). Na 

análise comparativa (Figura 13), houve diferença significativa entre os 

grupos com e sem delirium quanto às abundâncias relativas dos gêneros 

Peptoniphilus (1,3% vs. 3,1%) e Enterococcus (0,03% vs. 0,02%). 

 

 

Figura 13 -  Abundância relativa dos gêneros mais frequentes nos grupos 

com e sem delirium (*P0,05; **P=0,024; ***P=0,046). 
 
 

* * ** * 

* * * *** 
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4.6 Análise multivariada - Abundância relativa 

 

Após ajuste para idade, sexo, Charlson e IMC, identificamos a 

associação de alguns táxons bacterianos com os desfechos de interesse 

tanto na amostra geral de swabs, quanto na análise por indivíduo utilizando 

a amostra de swabs do baseline. Foram considerados os microrganismos 

com designação taxonômica preferencialmente em nível de gênero, ou em 

nível de família em caso de associação com maior tamanho de efeito.  

 

4.6.1 Associação na amostra geral de swabs 

Na amostra geral de swabs, diversos táxons associaram-se de forma 

independente com ocorrência de delirium, alteração do nível de consciência 

e gravidade de delirium, sendo os mais relevantes representados em ordem 

decrescente de tamanho de efeito na Tabela 5. 
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Tabela 5 –  Principais associações entre táxons bacterianos e desfechos de interesse nas amostras de swab (N=257) 

Dados reportados como odds ratio para análises multivariadas por equações de estimativas generalizadas (GEE), e como coeficientes para análises por modelos 
lineares generalizados (GLM), com ajuste para dade, gênero, Charlson e índice de massa corpórea. O valor de P foi corrigido pelo método de Benjamini-Hochberg. 

CAM-S: Confusion Assessment Method-Severity; IC: intervalo de confiança. 

 

Filo/Classe/Ordem/Família/Gênero Medida de associação P-ajustado 

Delirium Odds Ratio (IC 95%)  

Actinobacteria; Actinobacteria; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Gardnerella 1,04 (1,02 – 1,06) <0,001 

Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Lactobacillaceae; Lactobacillus 1,03 (1,02 – 1,05) 0,001 

Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Serratia 1,03 (1,00 – 1,05) 0,030 

Bacteroidetes; [Saprospirae]; [Saprospirales]; Chitinophagaceae 1,03 (1,01 – 1,04) <0,001 

Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Leuconostocaceae; Fructobacillus 1,03 (1,01 – 1,05) 0,013 

Alteração do nível de consciência Odds Ratio (IC 95%)  

Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae 1,04 (1,02 – 1,06) <0,001 

Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Serratia 1,04 (1,02 – 1,06) <0,001 

Proteobacteria; Betaproteobacteria; Neisseriales; Neisseriaceae; Neisseria 1,03 (1,02 – 1,04) <0,001 

Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Cardiobacteriales; Cardiobacteriaceae; Cardiobacterium 1,03 (1,03 – 1,04) <0,001 

Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Leuconostocaceae; Leuconostoc 1,02 (1,01 – 1,03) <0,001 

Gravidade de delirium (escore do CAM-S) Coeficiente (IC 95%)  

Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Serratia 0,16 (0,08 – 0,24) 0,001 

Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Veillonellacea; 0,13 (0,05 – 0,21) 0,013 

Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcacea; 0,12 (0,05 – 0,20) 0,007 

Actinobacteria; Actinobacteria; Actinomycetales; Microbacteriaceae 0,11 (0,04 – 0,18) 0,013 

Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Leuconostocaceae; Leuconostoc 0,10 (0,05 – 0,15) <0,001 
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Dentre as cinco associações mais fortes, observou-se a presença 

consistente de bactérias do gênero Serratia em todos os desfechos 

estudados. Além disso, identificamos bactérias produtoras de ácido láctico 

dos gêneros Lactobacillus e Fructobacillus (ocorrência de delirium), e do 

gênero Leuconostoc e da família Enterococcaceae (alteração do nível de 

consciência e gravidade de delirium). 

 

4.6.2 Associação na amostra de baseline - por indivíduo 

Na análise por indivíduo, ao considerar apenas as amostras de 

baseline sem delirium, observamos uma associação independente entre 

bactérias da família Clostridiaceae e Fusobacteriaceae com alteração do 

nível de consciência e gravidade máxima de delirium ao longo da internação. 

Outras associações relevantes também foram verificadas para esses 

desfechos (Tabela 6). Não identificamos nenhum táxon associado ao 

desfecho delirium incidente.  
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Tabela 6 –  Principais associações entre táxons bacterianos e desfechos de interesse nas amostras de baseline (N=114) 
 

Dados reportados como odds ratio para desfecho binário e coeficientes para desfecho numérico, obtidos através de regressão LASSO com ajuste para idade, gênero, 
Charlson e índice de massa corpórea. O valor de P foi corrigido pelo método de Benjamini-Hochberg. CAM-S: Confusion Assessment Method-Severity; IC: intervalo de 
confiança. 

 

Filo/Classe/Ordem/Família/Gênero Tamanho de efeito 

Alteração do nível de consciência Odds Ratio (IC 95%) 

Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae 1,32 

Fusobacteria; Fusobacteriia; Fusobacteriales; Fusobacteriaceae 1,27 

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Brucellaceae; Ochrobactrum 1,09 

Firmicutes; Erysipelotrichi; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; RFN20 1,08 

Actinobacteria; Coriobacteriia; Coriobacteriales.; Coriobacteriaceae 1,07 

Gravidade de delirium (escore do CAM-S) Coeficiente (IC 95%) 

Fusobacteria; Fusobacteriia; Fusobacteriales; Fusobacteriaceae 0,16 

Proteobacteria; Deltaproteobacteria; Desulfovibrionales; Desulfovibrionaceae 0,13 

Acidobacteria; Chloracidobacteria; RB41; Ellin6075 0,12 

Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Dehalobacteriaceae; Dehalobacterium 0,11 

Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae 0,10 
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4.7 Core microbiome e análise da conversão do CAM 

 

 Os resultados do core microbiome estão reportados como CORE 

100% (presença da ASV em todas as amostras do grupo) e, em segundo 

lugar, como CORE 75% e 80% (presença da ASV em 75% ou 80% das 

amostras do grupo). Identificamos a presença de bactérias do gênero 

Finegoldia como CORE 80% do total de amostras de swabs (N=257) e no 

grupo de amostras de pacientes sem delirium (N=204). No grupo de 

amostras de pacientes com delirium (N=53), observamos a família 

Enterobacteriaceae como CORE 80%. 

 

4.7.1 Core microbiome – Conversão precoce do CAM 

No subgrupo de pacientes que tiveram delirium, avaliamos as 

amostras daqueles que apresentaram mudança do CAM durante a 

internação (N=69) e analisamos o core microbiome de acordo com o 

momento da conversão: precoce (72h) vs. tardio (>72h), com inclusão das 

amostras com e sem delirium dos mesmos pacientes. 
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Nos pacientes com conversão precoce do CAM, observamos a 

presença de seis táxons com CORE 80% e um táxon com CORE 100% 

(família Enterobacteriaceae) no grupo delirium, e os demais com CORE 75% 

no grupo sem delirium (Tabela 7). 

 

Tabela 7 -  Core microbiome das amostras de pacientes com delirium e 
conversão do CAM durante a internação (N=69) 

 

Representação dos táxons em nível de família ou gênero, presentes em 75%, 80% ou 100% das 
amostras por subgrupo. CAM: Confusion Assessment Method. 

 
 
 
 

Conversão 
do CAM 

Subgrupo Família/Gênero CORE 

Precoce 

Sem delirium 

(N=17) 

[Tissierellaceae];Finegoldia 75% 

[Tissierellaceae];Anaerococcus 75% 

Enterobacteriaceae 75% 

Corynebacteriaceae;Corynebacterium 75% 

Delirium 

(N=16) 

Enterobacteriaceae 100% 

[Tissierellaceae];Finegoldia 80% 

Corynebacteriaceae;Corynebacterium 80% 

Bacteroidaceae;Bacteroides 80% 

Methanobacteriaceae;Methanobrevibacter 80% 

Porphyromonadaceae;Parabacteroides 80% 

Actinomycetaceae;Varibaculum 80% 

Tardia 

Sem delirium 

(N=21) 
[Tissierellaceae];Finegoldia 80% 

Delirium 

(N=15) 
Porphyromonadaceae;Parabacteroides 80% 
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O gênero Anaerococcus foi exclusivo das amostras sem delirium, e os 

gêneros Bacteroides, Methanobrevibacter, Parabacteroides e Varibaculum 

foram exclusivos das amostras no momento de conversão para delirium.  

Na mudança do estado mental de sem delirium para com delirium, 

houve uma flutuação da concentração de alguns táxons, mais perceptível 

pela redução da abundância relativa de Corynebacterium, e um aumento da 

abundância relativa dos gêneros Bacteroides e Parabacteroides (Figura 14). 

 

 

Figura 14 -  Flutuação do core microbiome em amostras de swab com e sem 
delirium nos pacientes com conversão precoce do CAM 
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4.7.2 Core microbiome – Conversão tardia do CAM 

Nos pacientes com mudança do CAM após 72 horas, observamos a 

presença de apenas um táxon por grupo com CORE 80% (Tabela 7). No 

grupo sem delirium, manteve-se a presença do gênero Finegoldia e no grupo 

com delirium, a predominância do gênero Parabacteroides (Figura 15).  

 

 
 

Figura 15 -  Flutuação do core microbiome em amostras de swab com e sem 
delirium nos pacientes com conversão tardia do CAM. 
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4.8 Diversidade alfa e marcadores inflamatórios  

 

Os níveis de IL-6 e IL-10 no baseline associaram-se aos índices 

médios de Shannon e Pielou ao longo da internação (Figuras 16 e 17), 

estando níveis de marcadores inflamatórios mais elevados relacionados a 

menores índices de diversidade alfa. Os níveis de TNF-alfa mostraram 

relação apenas com o índice de Shannon médio (P=0,025), mantendo o 

mesmo padrão de associação.  
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Figura 16 -  Relação entre os níveis de IL-6 no baseline e a média das 
métricas de diversidade alfa na internação. A: Shannon 
(P=0,002); B: Pielou (P=0,008) 

 

 

 

 

Figura 17 -  Relação entre os níveis de IL-10 no baseline e a média das métricas 
de diversidade alfa na internação. A: Shannon (P=0,002); B: Pielou 
(P=0,036) 
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5 Discussão 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Em uma coorte de idosos agudamente enfermos hospitalizados, 

observamos que delirium ocorreu em 29% dos casos, associando-se de 

forma independente com mortalidade hospitalar. Participantes com delirium 

caracterizaram-se por idade mais elevada, pior estado nutricional e maior 

dependência funcional em comparação àqueles sem delirium, observações 

compatíveis com descrições de outras populações.46,109  

 

5.1 Alterações do microbioma intestinal e desfechos de interesse 

 

Investigamos a presença de alterações estruturais (“quantitativas”: 

diversidades alfa e beta) e de composição específica (“qualitativas”: 

abundância relativa e core microbiome) do microbioma de nossos 

participantes.  

No geral, observamos que a estrutura do microbioma intestinal foi 

diferente entre participantes com e sem delirium, conforme indicado por 

métricas de diversidade alfa e por todas as medidas de diversidade beta 

realizadas. As amostras de swab retal de pacientes com delirium 

apresentaram menor riqueza e menor abundância de microrganismos, com 

desequilíbrio das representações taxonômicas em comparação às amostras 

coletadas na ausência de delirium. Tais achados foram sustentados na 

análise multivariada, com melhores índices de diversidade associados à 
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menor ocorrência de delirium. Amostras de pacientes com alteração de nível 

de consciência medido pelo RASS, um marcador sensível de mudanças 

agudas do estado mental, também apresentaram índices de diversidade alfa 

numericamente menores, mas sem diferenças significativas nos testes 

realizados.  

Na análise de abundância relativa, houve identificação de táxons 

bacterianos associados à ocorrência de delirium, gravidade de delirium e 

alteração do nível de consciência, mesmo após ajuste para fatores de 

confusão como idade, sexo, Charlson e IMC. Com isso, entende-se que 

possa existir não apenas uma diferença estrutural (quantitativa) de táxons, 

mas também uma composição divergente (qualitativa) entre o microbioma de 

cada grupo estudado.  

Ao se analisarem apenas as amostras de baseline, excluindo aquelas 

correspondentes a pacientes com delirium na admissão (delirium 

prevalente), não houve diferença nas métricas de diversidade alfa e beta 

entre os grupos de indivíduos quanto aos desfechos da internação. Como 

essas amostras foram coletadas em menos de 24 horas da admissão 

hospitalar, representariam o microbioma basal de cada indivíduo advindo da 

comunidade, apesar da influência de uma doença aguda, e poderiam 

apontar características estruturais diferentes entre aqueles suscetíveis ou 

não à ocorrência futura de delirium.  

Nessa mesma análise da admissão, reincluímos as amostras de 

indivíduos com delirium prevalente (N=19) para compará-las com aquelas de 

pacientes sem delirium (N=114), encontrando menores índices de Shannon 
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e Pielou nos pacientes com delirium, com achados confirmados na análise 

multivariada. Estes achados sugerem que o quadro vigente de delirium, com 

seus mecanismos fisiopatológicos intrínsecos e/ou condições associadas, 

seja importante para gerar modificações estruturais no microbioma, e não 

apenas a hipótese de que um microbioma menos diverso e menos 

abundante seria preditor da ocorrência futura de delirium.  

Em contrapartida, na análise multivariada incluindo dados de baseline 

por indivíduo, identificamos que táxons bacterianos específicos (família 

Clostridiaceae e Fusobacteriaceae) associaram-se com os desfechos de 

gravidade de delirium e com alteração do nível de consciência ao longo da 

internação. Apesar da estrutura geral do microbioma, medida pelas 

diversidades alfa e beta, não ter se mostrado um preditor nessa população 

da ocorrência de delirium e dos desfechos citados acima, a presença de 

determinadas bactérias ou sua abundância relativa poderia sinalizar essa 

predisposição, conforme já identificado em outros distúrbios 

neurocognitivos.110  

 

5.2 Associação entre delirium e microbioma intestinal 

 

Este é o primeiro estudo de nosso conhecimento que investigou a 

associação entre delirium e alteração microbiana intestinal em pacientes 

idosos hospitalizados. Dentro de uma temática semelhante, apenas um 

estudo experimental publicado em 2019 explorou a possível relação entre 

microbioma intestinal e delirium, mas com uma investigação realizada em 
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camundongos.98 Nesse estudo, os animais foram submetidos a cirurgia 

abdominal e acompanhados no pós-operatório para a detecção de 

comportamentos delirium-like. Semelhante aos achados nos idosos 

agudamente enfermos da nossa coorte, os camundongos com delirium pós-

operatório tiveram menores índices de diversidade alfa, além de uma 

composição microbiana global diferente daqueles que não apresentaram 

delirium. Análises adicionais demonstraram que essa diferença ocorreu em 

seis níveis taxonômicos diferentes (desde a classificação de filos até às 

espécies bacterianas).98 Esses dados experimentais suportam os achados 

do presente estudo, ao indicar a existência de uma composição microbiana 

intestinal diferente relacionada à presença de delirium. Apesar de ter 

envolvido um procedimento cirúrgico abdominal, que sabidamente altera a 

microbiota intestinal,111 esta intervenção foi realizada em ambos os grupos 

com e sem delirium, minimizando a influência desse potencial fator de 

confusão. Em nosso estudo, também procuramos controlar a interferência de 

patologias abdominais nos resultados no momento da seleção dos 

participantes, excluindo aqueles com alterações agudas ou graves do TGI.  

 

5.3 Disbiose intestinal e delirium: aspectos fisiopatológicos e clínicos 

 

5.3.1 Papel da inflamação e de cepas bacterianas específicas 

Um mecanismo plausível para fundamentar a associação encontrada 

entre delirium e disbiose intestinal é a atuação de fatores inflamatórios. 

Delirium é considerado uma síndrome aguda com forte componente 
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inflamatório, tanto em estudos em humanos, quanto em modelos 

animais.47,112 Níveis elevados de marcadores inflamatórios (por ex.: IL-1, IL-

6, TNF-alfa) são detectados em pacientes com delirium, não apenas em 

dosagens séricas, mas também em análises de líquido cefalorraquidiano. 

Essa associação com inflamação também é observada em relação ao 

microbioma intestinal. Há evidências de alterações TNF-dependente na 

abundância relativa de algumas espécies microbianas, denotando a 

importância da inflamação na composição desse microbioma.13 Este fato 

poderia explicar, por exemplo, porque essencialmente todas as doenças 

inflamatórias crônicas, dentre elas doenças cardiovasculares e demência, 

podem estar associadas a disbiose.13,113 No presente estudo, verificamos 

níveis mais elevados de IL-6 e IL-10 em pacientes com delirium, já 

reportados em estudos anteriores114, e o aumento desses marcadores 

também esteve associado a menores índices de diversidade alfa durante a 

internação, sugerindo uma potencial via de associação entre as alterações 

de microbioma intestinal e a ocorrência de delirium. 

Em modelos experimentais com camundongos idosos que abrigavam 

determinadas espécies microbianas intestinais, houve uma produção 

aumentada de citocinas proinflamatórias e menor sobrevida em comparação 

a camundongos livres desses microrganismos.115 Por outro lado, algumas 

cepas bacterianas (por ex.: Lactobacillus acidophilus ou Bifidobacterium 

breve) associaram-se a uma atividade anti-inflamatória direta, com 

capacidade de neutralizar insultos,116 e a ausência dessas cepas 
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“protetoras” poderia contribuir para a vulnerabilidade a distúrbios com 

componentes inflamatórios em sua fisiopatologia.  

Apesar da inflamação ter uma participação central na fisiopatologia de 

delirium, os mediadores inflamatórios são frequentemente induzidos em 

condições agudas diversas, como sepse, pós-operatório e traumas. Dessa 

maneira, a existência de uma vulnerabilidade cerebral, por exemplo através 

da pré-ativação da micróglia, parece um fator crucial para determinar se a 

inflamação deflagrará o quadro de delirium ou não.117 

Além da via inflamatória, a interface entre delirium e microbioma 

intestinal pode ser explicada por outros mecanismos fisiopatológicos. 

Algumas cepas bacterianas já foram relacionadas à produção de 

neurotransmissores com participação conhecida na fisiopatologia de 

delirium, como acetilcolina, dopamina e serotonina.34 Além disso, a 

inoculação intraperitoneal de endotoxinas bacterianas, como o LPS, 

associou-se ao surgimento de alterações cognitivas e comportamentais 

agudas em modelos animais, com evidência de alterações cerebrais diretas 

e ativação microglial, com produção de IL-1.118  

Em estudos com outros transtornos neuropsiquiátricos (por ex.: 

pacientes com autismo, ou modelos animais de doença de Alzheimer), o 

aumento na abundância relativa de alguns componentes da microbiota 

intestinal e a produção anormal de produtos bacterianos também 

associaram-se a ativação da micróglia e dos astrócitos, indicando a 

possibilidade de lesão neuronal direta ou indiretamente modulada pela 

microbiota intestinal.28  
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Um dos modelos que fortalecem a hipótese de interação entre 

microbioma intestinal, cognição e inflamação é o da encefalopatia hepática. 

A presença de fatores precipitantes como aumento na produção de amônia, 

e a recomendação de abordagem terapêutica com prebióticos (lactulose), 

antibióticos, e fibras solúveis já mostravam indícios do desequilíbrio de flora 

intestinal como potencial colaborador em sua fisiopatologia.119 Uma 

investigação feita por Bajaj et al. (2012) em pacientes cirróticos mostrou 

diferenças significativas na composição bacteriana intestinal entre aqueles 

com e sem história de encefalopatia hepática.110 Houve uma associação 

entre microbioma intestinal, distúrbios cognitivos e inflamação apenas no 

grupo de encefalopatia hepática, com identificação de famílias bacterianas 

específicas (Alcaligeneceae, Porphyromonadaceae, e Enterobacteriaceae) 

associadas a um pior desempenho cognitivo, independentemente da 

gravidade da cirrose hepática medida pelo escore MELD. Nota-se que a 

família Alcaligenecea é composta de proteobactérias capazes de degradar 

ureia em amônia, ressaltando a sua potencial participação na fisiopatologia 

da encefalopatia hepática.110  

Em nossa amostra geral, a abundância de filos como Bacteroidetes e 

Firmicutes é compatível com a dominância reportada no intestino de 

indivíduos adultos em grandes estudos de caracterização do microbioma 

humano.78 Por outro lado, a elevada prevalência de bactérias da família 

Enterobacteriaceae nas amostras de pacientes com delirium (CORE 80%), 

especialmente naqueles com conversão precoce do CAM (CORE 100%), 

sugerem o estado pró-inflamatório desses indivíduos, considerando o papel 
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que essas bactérias possuem na modulação da resposta inflamatória e na 

exacerbação do dano tecidual agudo.120 Esse “táxon pro-inflamatório” foi 

prevalente também em uma população de pacientes admitidos em unidade 

de terapia intensiva, com achado de disbiose intensa associada à doença 

crítica.121 Em nível de gênero, a Serratia é um dos representantes da família 

Enterobacteriaceae, e associou-se de forma independente à ocorrência de 

delirium, gravidade de delirium e alteração do nível de consciência em nossa 

população. Bactérias do gênero Serratia também já foram associadas à 

produção de neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia de delirium, 

como a dopamina.34 

Na subanálise do core microbiome dos pacientes com mudança do 

CAM durante a internação, a presença predominante do gênero 

Parabacteroides foi compartilhada nas amostras de delirium tanto dos 

pacientes com conversão precoce quanto daqueles com conversão tardia do 

CAM. Já o gênero Bacteroides estava presente na maioria das amostras 

(CORE 80%) de delirium apenas daqueles com conversão precoce, e não se 

mostrou representativo nas amostras sem delirium. Ambos os gêneros 

Bacteroides e Parabacteroides, pertencentes ao filo Bacteroidetes, são 

abundantes no intestino humano.78 No contexto de delirium, uma potencial 

contribuição dessas cepas é a sua participação em vias de produção de 

GABA, uma função já demonstrada em estudo com indivíduos saudáveis.122 

Nesta mesma população, a abundância relativa de Bacteroides mostrou-se 

inversamente relacionada à conectividade funcional de áreas ligadas ao 

desenvolvimento de transtorno depressivo maior, enquanto a administração 
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de uma cepa probiótica (Lactobacillus rhamnosus JB-1) em camundongos foi 

capaz de reduzir comportamentos depressão-like, junto a mudanças de 

expressão de GABA em receptores de diversas áreas cerebrais, como 

amígdala e hipocampo.123 O GABA é considerado o principal 

neurotransmissor inibitório, e tem participação conhecida na fisiopatologia de 

delirium. 

Outros táxons presentes de forma exclusiva no core microbiome das 

amostras dos pacientes com delirium que apresentaram conversão precoce 

foram os gêneros Methanobrevibacter e Varibaculum, em menor abundância 

que os citados anteriormente. Bactérias metanogênicas como 

Methanobrevibacter são responsáveis por converter dióxido de carbono em 

metano através do uso de unidades de hidrogênio e de outros substratos.124 

Elas atuam predominantemente no processo de fermentação intraluminal, 

contribuindo para a degradação de polissacarídeos e a produção de ácidos 

graxos de cadeia leve. Além disso, sua concentração mostrou-se aumentada 

em pacientes com consistência fecal endurecida e lentificação do trânsito 

intestinal125, o que poderia trazer uma implicação para pacientes com 

delirium, já que constipação é um fator precipitante reconhecido na prática 

clínica e confirmado em análises recentes.126 Apesar de ter sido avaliada 

como fator de exclusão, a presença de constipação não foi determinada 

longitudinalmente na internação, não sendo possível estabelecer sua 

associação com delirium ou com as cepas encontradas em nossa 

população. 
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Todas as associações descritas persistiram após ajuste para fatores 

de gravidade, como Charlson e IMC. Ainda assim, as intercorrências clínicas 

e outros marcadores prognósticos que frequentemente permeiam o quadro 

de delirium127 também poderiam contribuir de forma relevante para as 

alterações observadas no microbioma intestinal e precisam ser consideradas 

ao se transpor os presentes achados para a prática clínica.  

 

5.3.2 Aspectos clínicos da associação entre disbiose e delirium 

Nossos achados são também instigantes por admitir que a relação 

entre disbiose intestinal e delirium pode ser bidirecional. Por um lado, os 

fatores precipitantes do quadro de delirium (por ex.: infecção, distúrbios 

metabólicos) ou aqueles ligados à sua fisiopatologia (por ex.: biomarcadores 

inflamatórios e de lesão neuronal, ou desregulação neuroendócrina) 

poderiam modificar o microbioma intestinal. Por outro lado, a participação 

direta e ativa dessas bactérias poderia modular a ocorrência de delirium 

através da produção (ou da ausência de neutralização) de citocinas 

proinflamatórias e de outros mediadores com ação no SNC. 

Além de modelos fisiopatológicos que embasam a vulnerabilidade 

aguda dos pacientes com delirium, a evidência de disbiose intestinal em 

modelos clínicos de vulnerabilidade crônica em idosos, como a síndrome de 

fragilidade, também corroboram os achados do presente estudo. A 

característica mais consistente do microbioma intestinal do idoso frágil é a 

perda de diversidade, semelhante ao encontrado nas amostras de 

participantes com delirium. Em pacientes com fragilidade, a redução da 
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diversidade microbiana pode ser influenciada por fatores como mudanças 

dietéticas, menor capacidade de exercitar-se, uso de medicamentos, e a 

exposição mais frequente a antibióticos.128,129 

De forma geral, a redução da diversidade e da riqueza do microbioma 

intestinal está associada a diversas outras condições patológicas, como 

alterações metabólicas (por ex.: dislipidemia e aumento da resistência 

insulínica) e estados inflamatórios de baixo grau, enquanto altos índices de 

diversidade microbiana são indicativos de um bom estado de saúde.3,130 

Conforme demonstrado em estudos prévios, a riqueza microbiana pode ser 

restituída após intervenções dietéticas sistematizadas, com impacto inclusive 

nos fenótipos clínicos associados, ainda que essa resposta seja parcial.131 

Por exemplo, a administração de leite fermentado com probióticos foi capaz 

de modular a atividade cerebral em mulheres saudáveis submetidas a 

tarefas de desempenho cognitivo-emocional, em comparação àquelas que 

não receberam a intervenção, segundo avaliado por imagens de ressonância 

magnética funcional.132  

A correlação positiva percebida em termos de conectividade neuronal 

nas regiões modulatórias, como o córtex pré-frontal medial e dorsolateral, e 

a redução da atividade em outras áreas (por ex.: pertencentes à rede 

sensorial cerebral), apontam para o potencial impacto de terapias 

semelhantes aplicadas a condições neurológicas diversas, incluindo 

delirium. Em análises futuras, será importante esclarecer a contribuição de 

potenciais mediadores das diferenças encontradas entre os pacientes com e 

sem delirium, como moléculas sinalizadoras produzidas pela microbiota (por 
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ex.: triptofanos, GABA). Esse passo adicional será crucial na investigação de 

possíveis alvos de intervenções terapêuticas em indivíduos suscetíveis à 

ocorrência de delirium. 

 

5.4 Pontos fortes e limitações 

 

 Este trabalho apresenta limitações. Foi realizado em único centro de um 

hospital universitário terciário, cujo pronto-socorro recebe apenas pacientes 

referenciados. Além disso, para minimizar potenciais confundidores, 

especialmente em relação ao preditor de interesse (microbioma intestinal), 

optamos por impor critérios de elegibilidade mais restritos, o que poderia 

comprometer a validade externa de nossos resultados. Como um estudo de 

prova de conceito da associação entre microbioma intestinal e delirium, os 

critérios de seleção mais rigorosos foram prioritários em relação à 

representatividade de participantes em termos epidemiológicos. Ainda 

assim, foi possível alcançar um tamanho amostral adequado e com uma 

população de características clínicas semelhantes a de outros estudos com 

idosos agudamente enfermos.133,134 Apesar de pacientes em uso de 

antibióticos por mais de 24 horas na admissão terem sido excluídos do 

estudo, não foi possível determinar se houve uso nas semanas anteriores. 

Ainda assim, a exclusão de pacientes institucionalizados ou com 

hospitalização nos últimos 30 dias minimiza a chance de exposição a 

antimicrobianos de amplo espectro nesse período. Portanto, não esperamos 
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um efeito significativo desse potencial fator de confusão em nossos 

resultados finais.  

A análise do microbioma intestinal limitou-se a cepas bacterianas já 

identificadas e registradas em bancos de dados validados, sem a 

possibilidade de explorar a presença de cepas desconhecidas ou determinar 

a função das comunidades bacterianas existentes, dados esses obtidos 

através das análises de sequenciamento genômico completo (tipo shotgun) 

e de metatranscriptômica.8 No entanto, as informações taxonômicas 

fornecidas pela análise do gene 16S rRNA são aceitas como suficientes para 

estudos como o nosso, centrados no objetivo de prova de conceito e de 

geração de novas hipóteses de pesquisa. É importante ressaltar que, apesar 

da detecção de determinada cepa bacteriana em um ambiente não significar 

que ela esteja exercendo ali uma função específica, sua identificação 

contribui para a construção do conhecimento sobre o assunto, e pode 

apontar para novos caminhos de investigação fisiopatológica. Portanto, é 

fundamental que estudos subsequentes nessa área explorem potenciais 

alterações funcionais e interferências metabólicas das cepas bacterianas 

implicadas na associação entre delirium e microbioma intestinal. 

Diversos pontos fortes também devem ser destacados. Em primeiro 

lugar, foi realizada uma investigação inédita da associação entre microbioma 

intestinal e delirium em indivíduos idosos. Essa linha de pesquisa poderá 

abrir caminhos para a identificação de novos biomarcadores e novas 

abordagens direcionadas a uma condição com elevada morbimortalidade e 

poucas intervenções eficazes para sua prevenção e tratamento. A detecção 
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de delirium foi realizada duas vezes ao dia e por profissionais de saúde 

treinados, aumentando a chance de detecção de alterações agudas do 

estado mental entre os participantes. Além disso, foi possível coletar mais de 

uma amostra de swab retal por paciente, permitindo a avaliação seriada do 

microbioma intestinal durante a internação, com perda mínima de dados. 

Potenciais fatores de confusão da associação entre cepas bacterianas 

específicas e delirium, como uso de antibióticos prévio, uso de antibióticos 

de amplo espectro na internação, e admissão na unidade de terapia 

intensiva, que poderiam favorecer a disbiose intestinal e a colonização por 

germes multirresistentes, foram avaliados em todos os pacientes e 

mostraram-se semelhantes entre os grupos de comparação, minimizando o 

seu impacto em nossas inferências principais. Também foi possível 

quantificar níveis de marcadores inflamatórios séricos e os correlacionar com 

a ocorrência de delirium e com as métricas de diversidade microbiana, 

permitindo-se explorar uma potencial via de mediação da associação entre 

microbioma intestinal e delirium.  
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6 CONCLUSÕES  

 

Ao estudar o microbioma intestinal de idosos agudamente enfermos 

hospitalizados, concluímos que: 

 

• Houve uma associação significativa entre a composição do 

microbioma intestinal e a ocorrência de delirium.  

 

• As diferenças encontradas entre os grupos sugerem um 

microbioma intestinal mais pobre (menor abundância, menor 

diversidade) em pacientes com delirium em comparação com 

aqueles sem delirium.  

 

• Observamos que as amostras de pacientes apenas com 

alteração do nível de consciência, um marcador sensível de 

mudança aguda do estado mental, apresentaram menor 

diversidade beta em comparação com aquelas de pacientes 

com nível de consciência normal, indicando uma composição 

divergente entre os grupos e corroborando os achados 

encontrados para o desfecho primário.  

 

• Na análise de abundância relativa, identificamos táxons 

bacterianos associados à ocorrência de delirium, gravidade de 

delirium e alteração do nível de consciência, que se confirmou 
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também na análise das amostras do baseline, com exceção do 

desfecho de delirium incidente.  

 

• As diferenças de estrutura e de composição do microbioma 

intestinal entre os grupos de desfecho persistiram mesmo após 

ajuste para fatores de confusão relevantes, como idade, sexo, 

Charlson e IMC. 

 

• O core microbiome de pacientes com delirium mostrou-se 

diferente daqueles sem delirium, com predominância de 

bactérias do gênero Bacteroides, Parabacteroides, e 

Methanobrevibacter no primeiro grupo, e dos gêneros 

Anaerococcus e Finegoldia no segundo grupo. 

 

• A elevação de citocinas inflamatórias mostrou-se associada 

tanto à ocorrência de delirium quanto às métricas de 

diversidade alfa microbiana, indicando um potencial 

mecanismo fisiopatológico de mediação entre microbioma 

intestinal e delirium. 

 

• A ocorrência de delirium associou-se de forma independente 

com maior mortalidade hospitalar. 
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7 TRABALHOS FUTUROS  

 

 

 Perspectivas futuras de trabalhos na área incluem: 

 

• A investigação da associação entre fatores precipitantes de 

delirium com as alterações de microbioma intestinal, 

explorando a influência de condições clínicas específicas (por 

ex.: sepse) na disbiose intestinal relacionada a delirium. 

 

• A aplicação de análises de metagenômica (tipo shotgun) e 

metatranscriptômica numa população semelhante à do 

presente estudo, para explorar a presença de cepas 

desconhecidas ou determinar a função de cepas bacterianas 

existentes, com potencial delineamento de vias metabólicas 

implicadas na associação entre delirium e microbioma 

intestinal. 

 

• A avaliação da associação entre microbioma intestinal e 

delirium em diferentes cenários de cuidado (por ex.: pós-

operatório de cirurgia eletiva, instituição de longa 

permanência). Sabendo que o ambiente hospitalar é 

colonizado por bactérias mais resistentes e com perfis 

patogênicos específicos, esta investigação permitiria identificar 
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as particularidades dos perfis de composição bacterianas 

nesses locais em sua associação com a ocorrência de 

delirium. 

 

• A realização de ensaios clínicos (fase 1 e 2) de tratamento e 

prevenção de delirium com a administração de prébióticos ou 

probióticos selecionados, com o objetivo de avançar no 

conhecimento na área e oferecer suporte para a construção de 

uma potencial relação causal entre as características do 

microbioma intestinal e delirium. 
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