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RESUMO 

 

MORAES, A.C.F. Análise da microbiota intestinal em adultos com hábitos alimentares distintos e 

de associações com a inflamação e resistência à insulina. [Tese de doutorado]. Faculdade de 
Saúde Pública, USP, São Paulo; 2016.  
 

Introdução: A microbiota intestinal possui grande diversidade de bactérias, predominantemente 
dos filos Bacteroidetes e Firmicutes, com múltiplas funções. A alimentação pode alterar sua 

composição e função. Alto teor de gordura saturada altera a permeabilidade intestinal, eleva os 
lipopolissacarídeos e predispõe à inflamação subclínica crônica. Dieta rica em fibras, como a 
vegetariana, induz elevação de ácidos graxos de cadeia curta e benefícios metabólicos. 
Objetivos: Para analisar a composição da microbiota intestinal de adventistas com diferentes 

hábitos alimentares e associá-los à inflamação subclínica e resistência à insulina, esta tese 
incluiu: 1) revisão dos mecanismos que associam a alimentação à microbiota intestinal e ao risco 
cardiometabólico; 2) verificação da composição da microbiota intestinal segundo diferentes 
hábitos alimentares e de associações com biomarcadores de doenças cardiometabólicas; 3) 
avaliação da associação entre a abundância de Akkermansia muciniphila e o metabolismo da 
glicose; 4) análise da presença de enterótipos e de associações com características clínicas. 
Métodos: Este estudo transversal incluiu 295 adventistas estratificados segundo hábitos 
alimentares (vegetariano estrito, ovo-lacto-vegetariano e onívoro). Foram avaliadas associações 
com dados clínicos, bioquímicos e inflamatórios. O perfil da microbiota foi obtido por 
sequenciamento do gene 16S rRNA (Illumina® Miseq). Resultados: 1) Há evidências de que as 
relações entre dieta, inflamação, resistência à insulina e risco cardiometabólico são em parte 
mediadas pela composição da microbiota intestinal. 2) Vegetarianos apresentaram melhor perfil 
clínico quando comparados aos onívoros. Confirmou-se maior abundância de Firmicutes e 
Bacteroidetes, que não diferiram segundo a adiposidade corporal. Entretanto, vegetarianos 
estritos apresentaram mais Bacteroidetes, menos Firmicutes e maior abundância do gênero 
Prevotella quando comparados aos outros dois grupos de hábitos alimentares. Entre os ovo-lacto-
vegetarianos verificou-se maior proporção de Firmicutes especialmente do gênero 
Faecalibacterium. Nos onívoros, houve super-representação do filo Proteobacteria (Succinivibrio e 
Halomonas) comparados aos vegetarianos. 3) Indivíduos normoglicêmicos apresentaram maior 
abundância de Akkermansia muciniphila que aqueles com glicemia alterada. A abundância desta 
bactéria correlacionou-se inversamente à glicemia e hemoglobina glicosilada. 4) Foram 
identificados três enterótipos (Bacteroides, Prevotella e Ruminococcaceae), similares àqueles 
previamente descritos. As concentrações de LDL-C foram menores no enterótipo 2, no qual houve 
maior frequência de vegetarianos estritos. Discussão: 1) Conhecimentos sobre participação da 

microbiota na fisiopatologia de doenças poderão reverter em estratégias para manipulá-la para 
promover saúde. 2) Apoia-se a hipótese de que hábitos alimentares se associam favorável ou 
desfavoravelmente a características metabólicas e inflamatórias do hospedeiro via alterações na 
composição da microbiota intestinal. Sugerimos que a exposição a alimentos de origem animal 
possa impactar negativamente nas proporções de comunidades bacterianas. 3) Sugerimos que a 
abundância da Akkermansia muciniphila possa participar do metabolismo da glicose. 4) 
Reforçamos que a existência de três enterótipos não deva ser específica de certas 
populações/continentes. Apesar de desconhecido o significado biológico destes agrupamentos, as 
correlações com o perfil lipídico podem sugerir sua utilidade na avaliação do risco 
cardiometabólico. Conclusões: Nossos achados fortalecem a ideia de que a composição da 
microbiota intestinal se altera mediante diferentes hábitos alimentares, que, por sua vez, estão 
associados a alterações nos perfis metabólicos e inflamatórios. Estudos prospectivos deverão 
investigar o potencial da dieta na prevenção de distúrbios cardiometabólicos mediados pela 
microbiota. 

Palavras-chave: microbiota, hábitos alimentares, adiposidade, inflamação, resistência à insulina. 



 

 

 

ABSTRACT 

 
MORAES, A.C.F. Gut microbiota analysis of adults with distinct dietary habits and associations 
with inflammation and insulin resistance. [Doctoral thesis]. School of Public Health, USP, São 
Paulo; 2016.  
 

Introduction: The gut microbiota has great bacterial diversity, predominantly of the phyla 
Bacteroidetes and Firmicutes, with multiple functions. Diet can alter their composition and function. 
High amount of saturated fat alters intestinal permeability, raises the lipopolysaccharides and 
predisposes to low-grade inflammation. High-fiber diet, such as the vegetarian, induces the 
elevation of short-chain fatty acids and metabolic benefits. Objectives: To analyze the composition 
of gut microbiota of Adventists with diverse dietary patterns and associate them to the low grade 
inflammation and insulin resistance this thesis included: 1) review of underlying mechanisms of the 
association of diet, gut microbiota composition and cardiometabolic risk; 2) analysis of the gut 

microbiota composition according to different dietary patterns and associations with biomarkers of 
cardiometabolic diseases; 3) evaluation of the association between the Akkermansia muciniphila 
abundance and glucose metabolism; 4) analysis of the presence of enterotypes and associations 
with clinical characteristics. Methods: This cross-sectional study included 295 Adventists stratified 

according to dietary patterns (strict vegetarian, lacto-ovo-vegetarian and omnivore). Their 
associations with clinical, biochemical and inflammatory data were evaluated. The microbiota 
profile was obtained by sequencing 16S rRNA genes (Illumina® Miseq). Results: 1) There are 
evidences that the relationship among diet, inflammation, insulin resistance and cardiometabolic 
risk are partly mediated by the gut microbiota. 2) Vegetarians showed better clinical profile when 
compared to omnivores. It was confirmed greater abundance of Firmicutes and Bacteroidetes, 
which did not differ according to adiposity. However, strict vegetarians had more Bacteroidetes, 
fewer Firmicutes and higher abundance of genus Prevotella when compared to the other two 
groups of dietary patterns. The lacto-ovo-vegetarians had higher proportion of Firmicutes 
especially the genus Faecalibacterium. In the omnivores, there was overrepresentation of the 
Gammaproteobacteria (Succinivibrio and Halomonas) compared to vegetarians. 3) Normoglycemic 
individuals had higher abundance of Akkermansia muciniphila compared to those with abnormal 

glycemic profile. The abundance of this bacterium was inversely correlated to fasting glucose and 
glycated hemoglobin. 4) Three enterotypes were identified (Bacteroides, Prevotella and 
Ruminococcaceae), similar to those previously described. LDL-C concentrations were lower in 
enterotype 2, in which a higher frequency of strict vegetarians was found. Discussion: 1) 

Knowledge on the involvement of the microbiota in the pathophysiology of diseases could reverse 
on strategies to manipulate it to promote health. 2) Our data support the hypothesis that dietary 
patterns could be favorably or unfavorably associated with metabolic and inflammatory processes, 
via changes in the gut microbiota composition. We suggest that exposure to animal food could 
negatively impact on the proportions of bacterial communities. 3) We also suggest that the 
abundance of Akkermansia muciniphila can participate in the glucose metabolism. 4) We reinforce 
that the existence of three enterotypes should not be specific to certain populations/continents. 
Although the biological significance of these clusters remains unknown, the correlations with lipid 
profile may suggest their usefulness in the assessment of the cardiometabolic risk. Conclusions: 
Our findings reinforce the idea that the gut microbiota composition is altered by different dietary 
patterns, which, in turn, are associated with changes in metabolic and inflammatory profiles. 
Prospective studies should investigate the potential of diet to prevent microbiota-mediated 
cardiometabolic disorders. 
 

Key-words: microbiota, dietary patterns, adiposity, inflammation, insulin resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

O trato gastrointestinal humano, especialmente o cólon, é densamente 

povoado por bactérias, fungos, archaea e vírus. A este ecossistema, dá-se o nome 

de microbiota intestinal, que se estima conter 100 trilhões de microrganismos, 

número dez vezes maior que a quantidade de células humanas (QIN et al., 2010; 

SHEN et al., 2013, LOPEZ-LEGARREA et al., 2014). A microbiota de cada indivíduo 

é única, parte geneticamente definida, mas também por outros fatores como tipo de 

parto, amamentação, idade, uso de antibióticos e dieta (MARIAT et al., 2009; LE 

HUËROU-LURON et al., 2010; SPOR et al., 2011; LANG et al., 2014; RAYMOND et 

al., 2015). 

Há evidências da presença de bactérias já no ambiente intrauterino 

(MATAMOROS et al., 2013). Após o nascimento, o intestino passa a ser colonizado 

por bactérias com papel fundamental para a manutenção da saúde, estando 

envolvidas não apenas na digestão de alimentos, regulação energética, síntese de 

vitaminas e produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), mas também na 

proteção contra patógenos e na modulação do sistema imune (MARIAT et al., 2009; 

KAPLAN e WALKER, 2012; AZIZ et al., 2013). 

Os avanços em relação às técnicas utilizadas para o sequenciamento do 

DNA bacteriano permitiram grande melhoria na identificação das comunidades 

bacterianas (TILG e KASER, 2011; WALSH et al., 2014), que pode ser realizada nos 

diferentes níveis taxonômicos (LOZUPONE et al., 2012; SHANAHAN, 2013). Filos 

representam o nível mais alto desta classificação que são subdivididos em classe, 

ordem, família, gênero e espécie. A exata composição da microbiota permanece 

desconhecida, porém há consenso de que na maioria dos indivíduos cerca de 90% 
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das bactérias pertencem aos filos Bacteroidetes e Firmicutes, sendo o restante 

composto principalmente por Actinobacteria, Proteobacteria e Verrucomicrobia. 

Entre os principais integrantes dos Firmicutes estão os gêneros Lactobacillus, 

Faecalibacterium e Enterococcus e entre os Bacteroidetes estão os Bacteroides e 

Prevotella (WU et al., 2010; PERIS-BONDIA et al., 2011; ANGELAKIS et al., 2012; 

HARRIS et al., 2012).  

Recentemente, alguns autores sugeriram classificar a microbiota intestinal 

em agrupamentos comuns de gêneros de bactérias, chamados enterótipos 

(ARUMUGAM et al., 2011). Ao avaliar indivíduos pertencentes a seis diferentes 

nacionalidades, encontraram três enterótipos: Bacteroides (enterótipo 1), Prevotella 

(enterótipo 2) e Ruminococcus (enterótipo 3) e concluíram que estes agrupamentos 

ocorrem independentes da nacionalidade, índice de massa corporal (IMC), idade ou 

sexo (ARUMUGAM et al., 2011). Entretanto, não há consenso sobre a distribuição 

destes enterótipos em diferentes populações (WU et al., 2011; LIM et al., 2014; 

ROAGER et al., 2014).  

Em paralelo, surgem evidências de que a composição deste ecossistema 

poderia influenciar o metabolismo do hospedeiro, especialmente no que concerne à 

ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), com elevadas 

prevalências nas populações atuais (LEY et al., 2005; KOETH et al., 2013). Sendo 

assim, entre os desafios atuais na área da Nutrição está o de se elucidar como 

hábitos alimentares e/ou suplementos poderiam contribuir para a modulação de 

microbiota intestinal associada à saúde (SHEN et al., 2013).  

Entre as DCNTs, é reconhecido que as doenças cardiometabólicas 

relacionadas à obesidade compartilham fatores ambientais na sua etiopatogenia, 
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bem como mecanismos fisiopatológicos, dentre estes a inflamação crônica 

subclínica e a resistência à insulina. Esta condição pode ser detectada por meio da 

determinação sanguínea de biomarcadores. O tecido adiposo hipertrofiado produz 

monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1); macrófagos infiltrados entre os 

adipócitos potencializam a produção de outras citocinas inflamatórias, tais como 

interleucinas e o tumor necrosis factor alpha (TNF-α), que deterioram a sensibilidade 

à insulina. As concentrações circulantes de diversas citocinas têm sido empregadas 

como marcadores de inflamação em DCNTs (CALDER et al., 2013). 

 

1.1 MICROBIOTA INTESTINAL NA FISIOPATOGÊNESE DE DOENÇAS 

RELACIONADAS AO METABOLISMO ENERGÉTICO 

A prevalência de obesidade tem crescido substancialmente nas últimas 

décadas, sendo alarmantes os problemas de saúde decorrentes da adiposidade 

excessiva (SHEN et al., 2013; KAPLAN e WALKER, 2012). As causas da obesidade 

são múltiplas, envolvendo fatores genéticos, hábitos de vida e fatores biológicos 

diversos. Nos países em desenvolvimento, os padrões de consumo alimentar 

sofreram intensas e rápidas modificações, principalmente em relação ao maior 

consumo de gordura saturada, sódio e carboidratos simples, que, associados à 

inatividade física, têm acarretado ganho de peso. Segundo a Pesquisa de 

Orçamento Familiar (IBGE, 2010), em 35 anos o excesso de peso quase triplicou 

entre homens, passando de 18,5% para 50,1%, e nas mulheres saltou de 28,7% 

para 48%. Já a obesidade (IMC >30 kg/m2) cresceu mais de quatro vezes entre os 

homens (2,8% para 12,4%) e mais de duas vezes entre as mulheres (8,0% para 

16,9%).  
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Pesquisas recentes sugerem que as bactérias que colonizam o intestino 

humano possam desempenhar papel de destaque na gênese da obesidade e de 

outras DCNTs, como o diabetes tipo 2 (DM2) e a aterosclerose (LARSEN et al., 

2010; KOETH et al., 2013). No entanto, ainda são conflitantes os achados 

relacionados à composição da microbiota no excesso de peso, especialmente 

quanto à proporção dos dois maiores filos. Alguns pesquisadores encontraram que a 

obesidade estava associada a maior abundância relativa de Firmicutes em relação 

aos Bacteroidetes (LEY et al., 2005), porém outros não obtiveram os mesmos 

resultados (DUNCAN et al., 2008; FINUCANE et al., 2014). Uma metanálise não 

confirmou a menor proporção de Bacteroidetes em indivíduos com peso excessivo 

(ANGELAKIS et al., 2012), sugerindo que diferenças na microbiota intestinal 

segundo o estado nutricional podem não ser universalmente verdadeiras. Sendo 

assim, ainda existem lacunas no conhecimento sobre estas inter-relações e que 

implicações esta compreensão poderá trazer para o controle da obesidade. Se 

alterações da composição da microbiota são fatores causais de obesidade ou se são 

resultado dela tem sido motivo de grande interesse na literatura (TEHRANI et al., 

2012; SHEN et al., 2013). 

Considerando que a adiposidade corporal excessiva pode ocorrer em 

resposta a uma alimentação rica em gorduras – especialmente saturadas – que 

estimula a expressão e produção anormal de mediadores que comprometem a 

sensibilidade à insulina (LARSEN et al., 2010; TEHRANI, 2012), diversos autores 

buscaram aprofundar o conhecimento sobre a possível participação da microbiota 

intestinal nos processos fisiopatológicos das DCNTs frente a estímulos alimentares. 
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Estes conhecimentos originam-se principalmente de modelos animais (TSUKUMO et 

al., 2009; CARICILLI et al., 2011; CARVALHO et al., 2012). 

Estudos envolvendo transplante da microbiota de roedores magros e obesos 

para animais germ-free verificaram que em poucas semanas houve ganho de 

gordura e maior extração de calorias provenientes da ração nos animais que 

receberam a microbiota de doadores obesos, comparados àqueles que receberam a 

microbiota de doadores magros, mesmo sem acréscimo no consumo de ração. 

Estes dados sugerem que as características da microbiota dos animais obesos per 

se contribuem para o acúmulo de gordura e ganho de peso (LEY et al., 2005; 

HARRIS et al., 2012; TEHRANI et al., 2012). A partir destes resultados, mecanismos 

e mediadores foram propostos para explicar como a composição da microbiota 

poderia influenciar a gênese de doenças relacionadas ao metabolismo energético 

que elevam o risco cardiovascular, descritos a seguir. 

 Fasting-Induced Adipose Factor – FIAF 

O FIAF é um inibidor da lipase de lipoproteína (LPL), produzido pelo 

intestino, fígado e tecido adiposo. Quando suprimido pela ação da microbiota 

intestinal há aumento da atividade da LPL que determina a maior absorção de 

ácidos graxos e acúmulo de triglicerídeos nos adipócitos. Verificou-se que animais 

deficientes de FIAF, quando alimentados com dieta ocidental, ganharam mais peso 

corporal que animais FIAF+/+ wild-type (BÄCKHED et al., 2007). Coerente com sua 

maior adiposidade, os deficientes de FIAF também apresentaram maiores 

concentrações de leptina e insulina. Apesar de indícios de que possa favorecer o 

aumento da adiposidade corporal, a real contribuição do FIAF intestinal e sua 
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regulação por meio de interações com populações bacterianas requerem mais 

investigações.  

 Monofosfato-Adenosina Proteína Quinase (AMP-Q)  

Outro mecanismo de regulação metabólica que é influenciado pela 

microbiota envolve a AMP-Q. Esta enzima participa na regulação do metabolismo de 

ácidos graxos e glicose em diferentes tecidos. Quando esta via da AMP-Q é inibida, 

ativa processos anabólicos e bloqueia catabólicos, predispondo ao ganho de peso. 

Observou-se que camundongos germ-free, mesmo com uma dieta hipercalórica, 

mantiveram peso, fato atribuído à elevação da atividade da AMP-Q no fígado e 

músculo esquelético e à maior oxidação de ácidos graxos, melhorando a 

sensibilidade à insulina (BÄCKHED et al., 2007; KOLA, 2008). Tais achados 

sugerem que a presença da microbiota suprime a oxidação de ácidos graxos no 

músculo por mecanismo que envolve a inibição da AMP-Q, determinando aumento 

de adiposidade e geração de resistência à insulina. 

 Eixo intestino-cerebral 

A microbiota intestinal é capaz de influenciar não apenas o trato 

gastrointestinal, mas também o comportamento alimentar por efeitos na regulação 

central do apetite e saciedade (MUCCIOLI et al., 2010). Fibras alimentares são 

fermentadas especialmente pelos gêneros Bacteroides, Bifidobacterium, 

Ruminococcus, Eubacterium e Lactobacillus. Essa ação microbiana resulta na 

produção de AGCC, principalmente acetato, propionato e butirato (WONG et al., 

2006; ROBERFROID et al., 2010), que induzem a expressão de genes que 

codificam para proteínas de junção celular (ocludinas e zonula occludens-1), 
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necessárias para função barreira da mucosa intestinal. O aumento da produção de 

AGCC resulta em diminuição do pH intestinal, que pode indiretamente influenciar na 

composição da microbiota (WONG et al., 2006).  

Além de serem fonte de energia, os AGCC possuem a capacidade de se 

ligar a receptores acoplados à proteína G (GPCR), também denominados receptores 

de ácidos graxos livres (FFAR). Estes são expressos em células enteroendócrinas L 

e, ao serem ativados, aumentam a produção de peptídeo YY (PYY) no período pós-

prandial, reduzindo a motilidade intestinal e propiciando maior absorção de 

nutrientes, em especial dos AGCC (LISZT et al., 2009; CANANI et al., 2011). Além 

disso, o PYY, no nível central, atua inibindo neurônios orexígenos do núcleo 

arqueado, induzindo saciedade (TAZOE et al., 2008, HOLZER et al., 2012; ULVEN, 

2012).  

O sistema endocanabinóide está envolvido na regulação da motilidade 

intestinal, metabolismo energético, apetite e na modulação da resposta inflamatória. 

A interação entre peptídeos estimulados pela microbiota intestinal e o sistema 

endocanabinóide interferem na permeabilidade intestinal que pode resultar em 

endotoxemia metabólica, presente na obesidade e comorbidades (MUCIOLLI et al., 

2010; EVERARD et al., 2013).  

 Lipopolissacarídeos (LPS) 

 A microbiota intestinal representa um grande reservatório de LPS, principal 

componente da membrana externa de bactérias gram-negativas. A circulação sérica 

de LPS inicia a ativação dos receptores Toll-like (TLR) do sistema imune inato, 

especialmente o TLR4. Quando ativados, estes receptores induzem reações 

intracelulares, principalmente via fator de transcrição NF-B e culminam com a 
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produção de mediadores inflamatórios, incluindo o TNF-α e a interleucina 6 (IL-6) 

que comprometem a sinalização insulínica, induzindo resistência à insulina (CANI et 

al., 2007; KIM et al., 2012; CARICILLI e SAAD, 2013). O aumento das 

concentrações circulantes de LPS denomina-se endotoxemia metabólica (CANI et 

al., 2007; CARICILLI e SAAD, 2013).  

  Evidências apontam que a exposição crônica à gordura saturada pode 

estimular a proliferação destas bactérias. Consumidores de alto teor de gordura 

saturada teriam a permeabilidade intestinal alterada e ativação de mastócitos da 

mucosa intestinal (JI et al., 2011; LEE, 2013). Dessa forma, a dieta hiperlipídica 

poderia favorecer doenças cardiometabólicas por intermédio de modificações na 

composição da microbiota intestinal.  

  Por outro lado, dietas ricas em fibras poderiam contribuir para atenuar a 

endotoxemia metabólica por favorecerem a proliferação de bactérias gram-negativas 

anaeróbicas produtoras de ACCC. É sabido, por exemplo, que Faecalibacterium 

praunistizii e Roseburia inulivorans produzem butirato, que, por induzir a produção 

de proteínas de junção celular, preserva a barreira intestinal e diminui a translocação 

de LPS. Além disso, descreve-se ação anti-inflamatória via inibição do NF-κB em 

colonócitos (LISZT et al., 2009; CANANI et al., 2011; MIQUEL et al., 2013). 

 

1.2 POTENCIAL DA ALIMENTAÇÃO COMO MODULADORA DA 

MICROBIOTA 

É reconhecido que hábitos alimentares se associam a perfis de risco 

cardiometabólico distintos e acumulam-se evidências de que composição da 
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microbiota exerce papel relevante na interação dieta e risco de doenças (DE 

FILIPPO et al., 2010; KIM et al., 2013; KOETH et al., 2013).  

A composição e a diversidade da microbiota são consideradas importantes 

para determinar a simbiose entre hospedeiro e bactérias. Certos padrões dietéticos 

têm potencial para otimizar esta simbiose (WU et al., 2011). Pesquisadores sugerem 

que a qualidade da dieta é responsável por 57% da variação da composição da 

microbiota, enquanto apenas 12% estariam relacionados a fatores genéticos 

(ZHANG et al., 2010). Enquanto uma dieta mais saudável – rica em vegetais, frutas, 

fibras e gorduras insaturadas – tem sido considerada cardioprotetora (PETTERSEN 

et al., 2012; ORLICH et al., 2013; SABATÉ e WIEN, 2015), o padrão tipicamente 

ocidental associa-se a distúrbios do metabolismo glicídico e lipídico, em grande 

parte mediados por um estado de inflamação subclínica crônica (GIUGLIANO et al., 

2006; CALDER et al., 2013). Mais recentemente, reconheceu-se que a microbiota 

responde rapidamente a mudanças de macronutrientes na dieta. Em poucos dias de 

dieta baseada em produtos animais ou vegetais, verificam-se alterações na 

expressão de genes envolvidos no metabolismo (DAVID et al., 2014).  

Nutrientes e fibras alimentares consumidos pelo hospedeiro são assimilados 

pelas bactérias intestinais e convertidos a outros metabólitos, capazes de induzir 

alterações na composição da microbiota. Também os prebióticos – definidos como 

ingrediente alimentar não digerível fermentável – podem induzir a proliferação de 

bactérias benéficas, principalmente Bifidobacterium e Lactobacillus (HEMARAJATA 

e VERSALOVIC, 2013). Estudos experimentais indicaram que a suplementação com 

prebióticos, buscando aumentar seletivamente as Bifidobacterium, foi capaz de 

melhorar a tolerância à glicose e normalizar o processo inflamatório subclínico com 
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redução das concentrações de LPS (CANI et al., 2008; DELZENNE e CANI, 2010; 

LARSEN et al., 2010; CANI e DELZENNE, 2011). Além disso, Cani et al. (2008), ao 

estudarem a relação entre microbiota, integridade epitelial e obesidade, confirmaram 

que prebióticos eram capazes de reduzir a permeabilidade intestinal, a expressão de 

citocinas pró-inflamatórias e a resistência à insulina de ratos obesos submetidos à 

dieta hiperlipídica.   

Investigações acerca da modulação da microbiota pela dieta rica em 

carboidratos, especialmente fibras, no longo prazo, observaram aumento da 

abundância do gênero Prevotella, pertencente ao filo Bacteroidetes (FERROCINO et 

al., 2015; RUENGSOMWONG et al., 2014). Comparando-se a microbiota intestinal 

de crianças italianas em dieta ocidental com a de crianças africanas residentes na 

zona rural, consumindo dieta praticamente vegetariana, observou-se que as últimas 

apresentaram menos bactérias da família Enterobacteriaceae (Shigella e 

Escherichia coli), maior proporção de Bacteroidetes e menor de Firmicutes (DE 

FILIPPO et al., 2010). Estudo que buscou associar enterótipos à dieta, confirmou 

relação entre o enterótipo 2 (Prevotella) e dietas ricas em fibras, naqueles que se 

autodenominaram vegetarianos. Em contraste, a dieta ocidental, rica em proteína e 

gordura saturada, associou-se ao enterótipo Bacteroides (WU et al., 2011). 

Posteriormente, em experimento de curto prazo, testando a estabilidade da 

microbiota frente à dieta hiperlipídica pobre em fibras, ou à hipolipídica e rica em 

fibras, os autores concluíram que intervenções podem rapidamente alterar a 

composição da microbiota, mas não a alteração do enterótipo, indicando que 

semanas são insuficientes para produzir alterações duradouras da sua composição 

(WU et al., 2011).   
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Apesar de estudos clínicos terem descrito benefícios da suplementação com 

bactérias vivas (probióticos), ainda não se sabe se poderiam impactar na população 

bacteriana intestinal autóctone, já que esta se auto-regula, dificultando o 

estabelecimento de uma bactéria alóctone (SAAD, 2006). Alguns ensaios clínicos 

com suplementação de Bifidobacterium e Lactobacillus, destinados ao controle de 

distúrbios cardiometabólicos, foram conduzidos e seus resultados são não uniformes 

(BARZ et al., 2015). Existe expectativa de que uma bactéria em particular, a 

Akkermansia municiphila que degrada mucina, possa ter efeito probiótico. 

Demonstrou-se, em animais de experimentação, que esta bactéria melhorou a 

permeabilidade intestinal por aumentar a espessura da camada de muco da mucosa 

intestinal, reduzindo a endotoxemia metabólica (EVERARD et al., 2013).  

Outra abordagem sobre o impacto de padrões alimentares na microbiota 

poderia ser através da classificação dos indivíduos em vegetarianos estritos, ovo-

lacto-vegetarianos e onívoros. O interesse decorre das evidências de que dietas 

vegetarianas têm sido associadas a um melhor perfil de risco cardiometabólico que a 

dieta tipicamente ocidental (TEIXEIRA et al., 2007; PETTERSEN et al., 2012; SILVA 

et al., 2012; TONSTAD et al., 2013). Uma oportunidade de aprofundar esta linha de 

investigação são os estudos envolvendo os membros da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, que representam o sexto maior movimento religioso internacional (SEVENTH-

DAY ADVENTIST CHURCH, 2011). Estima-se que na divisão Sul-Americana 

existam mais de 2 milhões de membros, sendo a maioria brasileiros 

(http://www.adventistas.org/pt/institucional/os-adventistas/adventistas-no-mundo/). 

O estudo de coorte dos adventistas do sétimo dia (Adventist Health Study – 

AHS), conduzido por pesquisadores da Universidade de Loma Linda (Califórnia, 

http://www.adventistas.org/pt/institucional/os-adventistas/adventistas-no-mundo/
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EUA) representa marco importante no conhecimento das diferenças no perfil de 

morbidade e mortalidade entre indivíduos que consomem ou não carne. 

Considerando que os adeptos desta religião habitualmente são vegetarianos, os 

dados obtidos no AHS têm trazido importantes contribuições para o entendimento da 

relação entre dietas específicas com DCNTs e mortalidade. Os adventistas 

vegetarianos são, em geral, mais magros e vivem mais que os não-vegetarianos 

(RIZZO et al., 2011; ORLICH et al., 2013; TONSTAD et al., 2013). Entretanto, deve-

se ressaltar que, frequentemente, estes indivíduos apresentam outros hábitos de 

vida saudáveis (prática de atividade física e a abstenção de bebidas alcoólicas e do 

fumo) que devem estar contribuindo para este quadro. 

A adesão às práticas alimentares entre os adventistas é variável. Resultados 

do AHS indicam que cerca de metade dos indivíduos estudados apresentavam dieta 

onívora, similar à da população americana em geral, enquanto apenas 4,2% eram 

vegetarianos estritos e 31,6% ovo-lacto-vegetarianos (BUTLER et al., 2008). Em 

estudo brasileiro, foi identificado que apenas 6,1% dos adventistas eram 

vegetarianos estritos e 13,3% ovo-lacto-vegetarianos (SILVA et al., 2012). 

Há, ainda, muitas dúvidas a respeito de quais hábitos alimentares, por 

quanto tempo e por quais mecanismos modulariam a microbiota intestinal. É 

provável que modificações nos hábitos alimentares possam provocar uma 

composição mais saudável, bem como é possível que suplementações terapêuticas 

da dieta a influenciem positivamente, visando à prevenção de distúrbios metabólicos 

que afetam o homem moderno.  
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2  JUSTIFICATIVA 

  Considerando que o consumo de gorduras saturadas, típicas da dieta 

ocidental, induz inflamação, resistência à insulina e predispõe a DCNTs e que a 

microbiota intestinal pode ser modulada pela composição da dieta, justificam-se 

investigações sobre como a colonização bacteriana pode variar segundo a dieta, 

afetando a adiposidade corporal e o risco cardiometabólico. A investigação da 

relação entre hábitos alimentares, bactérias intestinais e estado inflamatório pode 

fornecer subsídios para o planejamento de intervenções voltados à prevenção e 

controle de DCNTs interligadas pela resistência à insulina.  

Foi oportuna a chance de se estudar o impacto de diferentes hábitos 

alimentares sobre a composição da microbiota nos membros da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia no Brasil. Iniciativas para avaliar o impacto de seus costumes em fatores 

de risco cardiometabólico eram escassas em nosso meio (BUTLER et al., 2008; 

SILVA et al., 2012). O Estudo ADVENTO (FAPESP n˚ 2012/03880-9), envolvendo os 

adventistas moradores do Estado de São Paulo, ainda em andamento, representou 

uma oportunidade única para tanto. Até onde conhecemos, não há publicações no 

Brasil a respeito das características da microbiota de subgrupos de adventistas 

estratificados segundo seus hábitos alimentares. 

 

3  HIPÓTESES 

 Há diferenças quanto à composição da microbiota intestinal de indivíduos 

segundo seus hábitos alimentares;  
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 Enterótipos previamente descritos em outras populações estão presentes na 

brasileira e associam-se a hábitos alimentares; 

 Há associação de comunidades bacterianas intestinais com a adiposidade 

corporal, estado inflamatório subclínico e resistência à insulina; 

 Dietas vegetarianas comparadas à onívora associam-se à microbiota com menor 

potencial inflamatório e ao perfil metabólico mais favorável. 

 

4  OBJETIVOS  

4.1 GERAL 

 Analisar a composição da microbiota intestinal de indivíduos adventistas com 

diferentes hábitos alimentares (vegetarianos estritos, ovo-lacto-vegetarianos e 

onívoros) e associá-lo a marcadores de inflamação subclínica e de resistência à 

insulina.  

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Revisar os mecanismos que associam a alimentação à microbiota intestinal 

e ao risco cardiometabólico; 

 Descrever a composição da microbiota intestinal segundo os diferentes 

hábitos alimentares (vegetarianos estritos, ovo-lacto-vegetarianos e onívoros) e 

testar associações com biomarcadores de doenças cardiometabólicas; 

 Examinar a existência de enterótipos previamente descritos em indivíduos 

brasileiros e associações com características clínicas; 
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 Examinar comparativamente a composição da microbiota intestinal de 

indivíduos estratificados pelo estado de tolerância à glicose.  

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 AMOSTRA 

Uma amostra de conveniência, selecionada a partir do Estudo ADVENTO – 

Análise de Dieta e Hábitos de Vida na Prevenção de Eventos Cardiovasculares em 

Adventistas do Sétimo Dia (http://www.estudoadvento.org) foi convidada a participar 

deste estudo transversal. O estudo matriz pretende incluir 1.500 membros ativos na 

Igreja Adventista do Sétimo Dia do Estado de São Paulo até o início de 2016. 

Líderes religiosos que integraram o corpo de pesquisadores facilitaram o contato 

com a comunidade adventista. Os convites para integrar a presente amostra 

seguiram a ordem de agendamento dos indivíduos incluídos no Estudo ADVENTO. 

Assim como o estudo matriz, o presente estudo foi conduzido no Hospital 

Universitário (HU) da Universidade de São Paulo. A coleta de dados foi iniciada em 

março de 2013 e encerrada em outubro de 2014.  

Os primeiros 438 participantes (Figura 1), com idade entre 35 e 65 anos, 

foram avaliados segundo os critérios de elegibilidade e 300 foram considerados 

aptos para participação neste estudo. Os critérios de exclusão foram diabetes 

mellitus, IMC maior ou igual a 40 kg/m2, história de doença inflamatória intestinal ou 

diarreia persistente (por mais de duas semanas) e uso de antibióticos ou 

suplementos de prebióticos ou probióticos nos dois meses que antecederam a 

coleta.  

http://www.estudoadvento.org/
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Figura 1. Fluxograma dos participantes do estudo Advento incluídos na sub amostra 

do presente estudo. DM: diabetes mellitus; DII: doença inflamatória intestinal; PCR: 

proteína C-reativa; VEG: vegetariano estrito; OVO: ovo-lacto-vegetariano; ONI: 

onívoro.  

n = 438 
Primeiros participantes do  

Estudo ADVENTO 

101 não-elegibilidade: 
 45 idade >65 anos 

 23 uso de antibióticos 

 15 DM auto-referido 

 8 dados incompletos 

 4 IMC >40kg/m2 

 4 com DII 

 2 uso de probióticos 
 

37 ausência de material 
fecal 

 

69 VEG 

70 VEG 

66 VEG 

1 erro do banco de 
dados – exclusão 

por idade 

3 DM 

110 OVO 
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114 ONI 
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100 ONI 

2 PCR > 10 mg/dL 
1 fezes contaminadas 

1 cirurgia bariátrica 

16 DM 8 DM 

n = 300 
Elegíveis para a  

sub amostra  
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Após jejum noturno, os indivíduos compareceram ao Centro de Pesquisas 

do HU para iniciar sua participação no estudo. Eram entregues amostra de urina de 

12 horas e de fezes, seguido por coleta de sangue, avaliação antropométrica e 

coleta de dados clínicos. Posteriormente, passaram por entrevista sendo coletados 

dados sócio demográficos, questionários de saúde, medicações e frequência 

alimentar.  

Durante o rastreamento, os indivíduos foram questionados sobre seus 

hábitos alimentares no último ano, de modo a direcioná-los para integrar um de três 

grupos de análise (vegetarianos estritos, ovo-lacto-vegetarianos ou onívoros). No 

entanto, após a aplicação do questionário de frequência alimentar foram 

reorganizados segundo os seguintes critérios: aqueles que não consumiram 

produtos de origem animal (carnes, ovos, leite e derivados) foram considerados 

vegetarianos estritos; aqueles que consumiram produtos lácteos e ovos mais que 

uma vez por mês foram classificados como ovo-lacto-vegetarianos e aqueles que 

relataram consumir quaisquer produtos de origem animal, mais do que uma vez por 

mês foram considerados onívoros (TONSTAD et al., 2013).  

Levantamento previamente realizado pelo Estudo ADVENTO estimou que 

entre seus participantes existissem cerca de 700 indivíduos onívoros, 500 ovo-lacto-

vegetarianos e 300 vegetarianos estritos. A partir deste dado, buscou-se por 

conveniência (recursos financeiros disponíveis) selecionar 100 indivíduos de cada 

grupo; entretanto, devido à dificuldade em encontrar este número de vegetarianos 

estritos, optou-se por encerrar a pesquisa com menor número de indivíduos neste 

grupo. Deve-se ressaltar que cinco participantes foram excluídos posteriormente por 

problemas nas análises bioquímicas e/ou da microbiota intestinal.  
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Apesar de diabetes mellitus ter sido critério de não inclusão, alguns 

participantes diabéticos foram inadvertidamente incluídos. Em uma amostra à parte, 

dados dos 27 indivíduos diabéticos foram adicionalmente analisados quanto ao perfil 

da microbiota. Destes, três eram vegetarianos estritos, oito ovo-lacto-vegetarianos e 

16 onívoros. Assim, ao final da coleta, foram avaliados 66 vegetarianos estritos, 102 

ovo-lacto-vegetarianos e 100 onívoros não diabéticos. 

 

5.2 VARIÁVEIS CLÍNICAS E BIOQUÍMICAS 

A pressão arterial foi aferida após cinco minutos de repouso na posição 

sentada, com o braço direito apoiado na altura do átrio esquerdo. Foi utilizado o 

aparelho automático (Omron model HEM-712C, Omron Health Care, Inc, USA). Os 

valores considerados para pressão sistólica e diastólica foram aqueles que 

representaram a média aritmética das duas últimas medidas. A estatura 

(estadiômetro fixo) e peso (balança digital com capacidade de 150 kg e precisão de 

100 g) foram obtidos para cálculo do IMC, dividindo-se o peso (kg) pelo quadrado de 

altura (m); a classificação do estado nutricional dos indivíduos foi realizada segundo 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2003). A composição 

corporal foi medida usando a bioimpedância tetrapolar (InBody 230; BioSpace, 

Seoul, Korea).  

Parte das análises sanguíneas utilizadas no presente estudo foi contemplada 

no projeto matriz, tais como glicose, insulina, proteína C-reativa (PCR), colesterol total 

e as frações LDL, VLDL e HDL, triglicérides. Para tanto, as amostras coletadas foram 

imediatamente centrifugadas e analisadas. Teste de sobrecarga à glicose com 75 

gramas foi administrado aos participantes que negaram diabetes. A glicemia foi 
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medida pelo método da hexoquinase enzimático (ADVIA 1200 Siemens®, Deerfield, 

IL, USA). As concentrações de insulina foram determinadas por ensaio 

imunoenzimático com pérolas (Centaur Siemmens®, Deerfield, IL, USA). O colesterol 

total foi medido usando o método do colesterol oxidase (enzimático colorimétrico) e a 

lipoproteína de alta densidade (HDL-col) também pelo método colorimétrico 

homogêneo sem precipitação (ADVIA 1200 Siemens®; Siemens, Deerfield, IL, USA). 

A partícula de baixa densidade (LDL-col) foi calculada usando a média da equação de 

Friedewald. Os triglicerídeos foram medidos pelo método do glicerol-fosfato 

peroxidase (enzimático colorimétrico) (ADVIA 1200 Siemens®; Siemens, Deerfield, IL, 

USA). A proteína C-reativa foi determinada por imunoquímica por nefelometria 

(Nefelômetro BN II Siemens®, Deerfield, IL, USA). 

Alíquotas de soro foram mantidas -196º até a realização das determinações 

dos marcadores inflamatórios. As concentrações de oito marcadores (IL-6, IL-8, IL-10, 

IL-17, IFN-γ, E-selectina, MCP-1 e TNFα) foram simultaneamente determinadas pelo 

ensaio Multiplex (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA). A concentração de IL-1β foi 

determinada por ELISA (Enzo Life Sciences, Farmingdale, NY, USA), assim como o 

LPS (My Bio Source, Sand Diego, CA, USA) com uma concentração mínima 

detectável de 5 ng/mL.  

 

5.3 MICROBIOTA INTESTINAL 

As amostras fecais foram coletadas na residência dos participantes ou no 

Centro de Pesquisas do HU. Após a entrega, foram mantidas sob refrigeração (7ºC) 

por no máximo 24 horas antes de serem transportadas ao Laboratório de Genética 
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do Instituto do Coração da USP (INCOR), onde foram aliquotadas e armazenadas a 

-80ºC até o momento da análise.  

O DNA bacteriano foi extraído usando o kit Maxwell® 16 DNA Purification 

(Promega, Madison, Wisconsin, USA) no mesmo equipamento, segundo os 

protocolos estabelecidos pelo fabricante. As sequências de primers utilizadas foram 

515F (AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACAC TATGGTAATT GT 

GTGCCAGCMGCCGCGGTAA) e 806R (CAAGCAGAAGACGGCATACGAGAT 

TCCCTTGTCTCC* AGTCAGTCAG CC GGACTACHVGGGTWTCTAAT), 

considerando que a região *Barcode, varia para cada amostra composta em uma 

corrida de sequenciamento.  

A composição taxonômica das comunidades bacterianas foi obtida pela 

análise da região V4 do gene 16S rRNA usando a plataforma Illumina® MiSeq. As 

construções das bibliotecas de sequenciamento do DNA foram realizadas segundo 

instruções do fabricante (Illumina, San Diego, CA, USA) e seguiram o mesmo fluxo 

descrito por Caporaso et al. (2012). Cada sequência apresentava tamanho de 150bp 

para ambos os lados e os devidos filtros de qualidade foram aplicados (Caporaso et 

al., 2012). O sequenciamento foi realizado por meio de pool de aproximadamente 30 

amostras em uma placa, totalizando 10 corridas. Dessa forma, foram obtidas 

aproximadamente 7,5 milhões de leituras em cada placa, ou seja, em torno de 250 

mil para cada amostra.  

O Qiime (versão 1.9) foi utilizado como ferramenta para a assinatura 

taxonômica. Cada sequência foi submetida à consulta no banco de dados 

GreenGenes (versão 13.5) para que fossem comparadas a sequências previamente 

descritas. O arquivo BIOM gerado foi importado para o MEGAN para gerar a tabela 
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com o consenso taxonômico até o nível de gêneros. A partir dessa tabela, foram 

realizados os procedimentos estatísticos. 

 

5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises estatísticas empregadas para responder cada um dos objetivos 

específicos estão apresentadas com detalhes nos artigos que compõem o capítulo 6 

desta tese.  

 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS  

De acordo com as normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do 

Ministério da Saúde, o projeto e o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 

A) foram submetidos e aprovados pelos Comitês de Ética de Pesquisa da FSP-USP 

(CEP/FSP/154.416) e do HU (CEP/HU/1226.12), cujos pareceres encontram-se 

anexos (Anexos B e C).  

Os dados coletados estão sendo usados exclusivamente para fins 

acadêmicos e científicos e permanecerão arquivados com o pesquisador por cinco 

anos, sendo posteriormente incinerados. Não houve qualquer identificação dos 

sujeitos da pesquisa durante a coleta ou ao término do estudo. Somente os 

pesquisadores tiveram acesso a eles, mantendo-os sob sigilo.  
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6 ARTIGOS 

  Segundo o regulamento vigente na ocasião da matrícula no Programa de 

Pós-Graduação em Nutrição em Saúde Pública da FSP/USP, a tese de doutorado 

deve apresentar o embasamento teórico e os métodos de modo detalhado, podendo 

ser seus resultados mostrados na forma de artigos científicos.  

  Quatro artigos complementares, sob o mesmo tema geral da tese, foram 

inseridos a seguir, respeitando o idioma do periódico selecionado. O primeiro deles 

(Microbiota intestinal e risco cardiometabólico: mecanismos e modulação dietética) 

foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia. O segundo 

(Diverse gut bacteria could be linked with distinct dietary patterns, inflammatory 

status and insulin resistance), o terceiro (Akkermansia muciniphila mediates effects 

of IFNγ on glucose metabolism) e o quarto (Presence of the gut enterotypes in an 

admixed population and correlations to lipid parameters) foram submetidos a revistas 

internacionais. Além dos artigos, foi inserido um tópico com a descrição de outros 

achados relevantes que ainda não estão escritos na forma de artigo.  

  O consolidado desses principais achados e as conclusões dos quatro artigos 

estão contidos no capítulo final.  
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6.1 ARTIGO 1 
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6.2 ARTIGO 2 

Diverse gut bacteria linked to distinct dietary patterns, inflammatory status and 

insulin resistance 

 

Ana Carolina Franco de Moraes1, Bianca de Almeida-Pititto1, Gabriel da Rocha 

Fernandes2, Everton Padilha Gomes3, Alexandre da Costa Pereira3,  

Sandra Roberta Gouvea Ferreira1 

1
 Department of Epidemiology. School of Public Health, University of Sao Paulo, SP, Brazil  

2
 Oswaldo Cruz Foundation, René Rachou Research Center, Minas Gerais, Brazil 

3
 Laboratory of Genetics and Molecular Cardiology, Heart Institute, University of Sao Paulo, Medical 

School, SP, Brazil 

 

Abstract  

Aims: To describe the abundance of major phyla and some genera in the gut 
microbiota of individuals according to dietary patterns and examine their associations 
with inflammatory markers, insulin resistance, and cardiovascular risk profile. 
Methods: A total of 268 non-diabetic individuals were stratified into groups of dietary 
patterns (strict vegetarians, ovo-lacto-vegetarians, and omnivores). Clinical, 
biochemical, and circulating inflammatory markers were compared by ANOVA or 
Kruskal-Wallis. The taxonomic composition and phylogenetic structure of the 
microbiota were obtained through the analysis of the 16S rRNA gene. Samples were 
clustered into operational taxonomic units at 97% similarity using GreenGenes 13.5 
database. Results: The omnivorous group showed higher values of anthropometry, 
insulin, HOMA-IR, and a worse lipid profile. Inflammatory markers exhibited a gradual 
and significant increase from the vegetarians and lacto-ovo-vegetarians to the 
omnivorous group. A greater abundance of Firmicutes (40.7±15.9%) and 
Bacteroidetes (39.5±19.9%) was found, with no differences between individuals with 
normal and excess weight. According to dietary patterns, the proportion of Firmicutes 
was lower and of Bacteroidetes was higher in strict vegetarians when compared to 
lacto-ovo-vegetarians and omnivores. At the genus level, strict vegetarians had a 
higher Prevotella rate and Prevotella/Bacteroides ratio than the other groups. They 
also had a lower proportion of Faecalibacterium than lacto-ovo-vegetarians, and both 
vegetarian groups had higher proportions than did omnivores. Succinivibrio and 
Halomonas from the Proteobacteria phylum were overrepresented in omnivores. 
Conclusions: Our data support the fact that there are differences in gut microbiota 
composition of individuals consuming distinct dietary patterns, which in turn are 
associated with inflammatory and metabolic profiles of the hosts. Based on 
recognized actions of commensal bacteria in the metabolism, we suggest that 
exposure to animal foods has an unfavorable impact on their proportions.  
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6.3 ARTIGO 3 
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6.4 ARTIGO 4 

Presence of the gut enterotypes in an admixed population and correlations to 

lipid parameters 

 

Moraes ACFa, Fernandes GRb, Silva ITa, Almeida-Pititto Ba, Gomes EPc, Pereira ACc, 

Ferreira SRGa  

a
 Department of Epidemiology. School of Public Health, University of Sao Paulo, SP, Brazil  

b
 Oswaldo Cruz Foundation, René Rachou Research Center, Minas Gerais, Brazil 

c
 Laboratory of Genetics and Molecular Cardiology, Heart Institute, University of Sao Paulo, Medical 

School, SP, Brazil 

 

Abstract 
Background and Aims: Based on bacteria abundance in gut microbiota and their 
functional importance for the host, three enterotypes were identified. We investigated 
whether these enterotypes were present in Brazilians with diverse dietary patterns 
and examine their correlation with cardiometabolic risk profile. Methods and 
Results: A sample of 268 Brazilian adults with a variety of dietary patterns was 
analyzed for the identification of the enterotypes. The taxonomic composition and 
phylogenetic structure of their microbiota were obtained through the analysis of the 
16S rRNA gene. Multidimensional cluster analysis and principal component analysis 
of metagenomes were performed. Three robust clusters were detected, resulting in 
distinct enterotypes, identifiable by the variation in the levels of one out of three 
genera or family. One hundred eleven subjects were clustered into enterotype 1 
(Bacteroides), 55 into enterotype 2 (Prevotella) and 102 into enterotype 3 
(Ruminococcaceae), which are similar to those originally described. LDL-cholesterol 
concentration was significantly lower in enterotype 2. Significant correlations (p<0.05) 
between bacterial genera and lipids concentrations were found: in enterotype 1 
[Dorea and total cholesterol (r=0.318) and LDL-cholesterol (r=0.360)], and in 
enterotype 2 [Prevotella and triglycerides (r=0.425) and Faecalibacterium and HDL-
cholesterol (r=0.345)]. Conclusions: Our findings are in agreement with the 
existence of three main enterotypes in Brazilians, favoring the hypothesis that the 
main drivers of gut microbiota are not nation or continent-specific. The biological 
significance of these enterotypes remains unresolved; however, the correlations to 
lipid profile may suggest that these clusters could contribute to assess the 
cardiometabolic risk. 
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6.5 RESULTADOS E COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

A fim de avaliar se diferenças nos hábitos alimentares da amostra estudada 

afetariam as condições de saúde mediadas pelo estado inflamatório induzido pela 

composição da microbiota intestinal, em uma abordagem inicial, os marcadores 

inflamatórios disponíveis (n = 11) foram estratificados em tercis. A ideia seria 

verificar se a atenuação da inflamação subclínica se associava ao vegetarianismo, 

uma vez que, indivíduos com essa dieta apresentaram melhor perfil de risco 

cardiometabólico. 

No entanto, devido à alta variabilidade interindividual, decidiu-se por definir 

categorias de estado inflamatório usando a análise de componente de cluster em 

duas fases (two-step cluster component analysis) buscando identificar associações 

com a composição da microbiota.  

Usando esta análise de cluster, vários modelos foram construídos incluindo 

todos os marcadores inflamatórios do total de 268 indivíduos não diabéticos 

estudados. Contudo, houve a necessidade de excluir algumas variáveis do modelo 

final devido ao comportamento errático apresentado. Para exemplificação, a Figura 2 

(Painel A) retrata a qualidade do cluster considerando os onze marcadores 

inflamatórios disponíveis. Após a exclusão de oito biomarcadores, outro modelo de 

cluster, incluindo TNF-α, MCP-1 e E-selectina mostrou ligeira melhora, embora a 

qualidade de cluster permanecia abaixo do desejável, na categoria "fair" (Figura 2, 

Painel B).   
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A)            B) 

                 

Figura 2. Qualidade do cluster considerando os dados de marcadores inflamatórios 

circulantes de 268 indivíduos. A) Relativos a IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IFN-γ, 

selectina-E, MCP-1, TNFα, PCR e LPS. B) Relativos a MCP-1, selectina-E e TNF-α. 

 

Após várias tentativas para incluir a maioria das variáveis, o melhor resultado 

foi obtido com os dados de MCP-1 e selectina-E. A qualidade do cluster para este 

modelo foi classificada como "good" com valor de 0,65 em escala de -1 a 1 (Figura 

3).  

 

Figura 3. Qualidade do cluster considerando dados de concentrações de MCP-1 e 

selectina-E de 268 indivíduos. 
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O modelo final foi composto considerando os dados relativos às 

concentrações de MCP-1 e selectina-E da amostra de 268 indivíduos. Estes dois 

clusters foram chamados de "major" (cluster 1, n = 121) e "minor" inflamação de 

baixo grau (cluster 2, n = 147), cujas características estão apresentadas na figura 4 

e tabela 1.  

 

 

Figura 4. Distribuição de 268 indivíduos no modelo final de clusters considerando 

dados de concentrações de MCP-1 e E-selectina. 

 

Tabela 1. Média e desvio padrão (DP) dos marcadores centroides, MCP-1 e 

selectina-E, em clusters do modelo final. 

 MCP-1 Selectina-E 

Média DP Média DP 

Cluster 

1 403,48 98,73 53,67 12,97 

2 156,71 85,39 22,78 9,05 

Combinado 268,12 153,32 36,73 18,90 

 

Para confirmar a consistência destes clusters, foram comparadas as 

concentrações dos demais marcadores inflamatórios em cada categoria (Tabela 2). 
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Os resultados confirmaram que no cluster 1 ("major" low-grade inflammation) os 

indivíduos apresentavam valores medianos de citocinas como a IL-6, IL-8, IL-10, 

INF-γ e TNF-α compatíveis com inflamação subclínica mais acentuada.  

 

Tabela 2. Medianas (intervalos interquartis) das concentrações de marcadores 

inflamatórios de acordo com o cluster. 

 Cluster 1 

(major low-grade 

inflammation) 

N = 121 

Cluster 2 

(minor low-grade 

inflammation) 

N = 147 

P-valor* 

IL-1β (pg/mL) 10,98 (9,55-12,36) 10,55 (9,58-11,58) 0,156 

IL-6 (pg/mL) 1,01 (0,50-1,42) 0,40 (0,05-1,21) <0,001 

IL-8 (pg/mL) 7,07 (4,87-9,27) 3,19 (1,70-5,64) <0,001 

IL-10 (pg/mL) 0,48 (0,16-0,48) 0,16 (0,03-0,48) <0,001 

IL-17 (pg/mL) 1,10 (0,88-1,76) 1,10 (0,66-1,76) 0,838 

TNF-α (pg/mL) 3,18 (2,40-5,22) 2,19 (0,84-3,64) <0,001 

IFN-γ (pg/mL) 1,47 (1,34-1,61) 1,34 (1,07-1,47) <0,001 

Proteína C-reativa (mg/L) 0,87 (0,45-1,71) 0,81 (0,38-1,81) 0,453 

Lipopolissacarídeos (ng/mL) 35,1 (26,7-97,9) 34,5 (24,7-55,6) 0,303 

*Teste de Mann-Whitney  

As faixas de referência para os marcadores inflamatórios emergentes não 

foram estabelecidas na literatura, embora alguns autores tenham relatado intervalos 

comumente encontrados em indivíduos saudáveis (33). Considerando tais valores, 

as concentrações medianas encontradas em nossa amostra não alcançaram o nível 

mais alto do intervalo normal sugerido. 

Frente aos clusters obtidos, foram construídos mapas de calor (heatmaps) 

estratificados por estas categorias, usando os resultados do teste Z com nível de 

confiança de 99% (Figura 5). O quadrante superior direito do heatmap refere-se às 
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operational taxonomic units (OTUs) mais presentes nos indivíduos pertencentes ao 

grupo “minor”, enquanto que o quadrante inferior esquerdo as mais presentes no 

grupo “major”.  

Observa-se que um número significantemente maior de indivíduos 

pertencentes ao cluster de menor inflamação apresentaram bactérias da família 

Lachnospiraceae, reconhecidas como produtoras de butirato. Essas bactérias têm 

sido relacionadas à melhor perfil de saúde por exercerem efeitos imunomoduladores 

pela supressão da ativação do NF-kB, diminuindo a inflamação (MIQUEL et al., 

2013; KASUBUCHI et al., 2015). Além disso, este AGCC melhora a função barreira 

de modo a diminuir a translocação de LPS, atenuando o estado inflamatório 

(CANANI et al., 2011). Ao contrário, mais indivíduos do cluster “major” apresentaram 

OTUs pertencentes ao filo Proteobacteria (gênero Halomonas), que contem LPS em 

sua superfície, reconhecidos como um potente estimulador do sistema imune 

(HAKANSSON e MOLIN, 2011). Ademais, bactérias previamente associadas ao 

DM2, pertencentes à classe Bacilli foram mais presentes em indivíduos deste cluster 

(LARSEN et al., 2010).  

Análises posteriores deverão testar as associações dos hábitos alimentares 

com estes clusters fornecendo subsídios que sustentem o papel da dieta na 

modulação do estado inflamatório subclínico.  

Em se utilizando o cluster como variável dependente em análises de 

regressão múltipla, a mediação pela composição da microbiota também poderá ser 

testada. Tal estratégia de análise encontra-se em discussão com o grupo de 

pesquisadores.   
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1  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Ruminococcaceae 15  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Ruminococcaceae; g__Ruminococcus 
2  p__Bacteroidetes; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Prevotellaceae; g__Prevotella; s__copri 16  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Ruminococcaceae 
3  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Clostridiaceae; g__Clostridium 17  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__EtOH8 
4  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Veillonellaceae; g__Phascolarctobacterium 18  p__Actinobacteria; c__Actinobacteria; o__Actinomycetales; f__Corynebacteriaceae; g__Corynebacterium 
5  p__Bacteroidetes; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Porphyromonadaceae 19  p__Firmicutes; c__Erysipelotrichi; o__Erysipelotrichales; f__Erysipelotrichaceae; g__Clostridium; s__spiroforme 
6  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Lachnospiraceae; g__Coprococcus 20  p__Firmicutes; c__Bacilli; o__Bacillales; f__Bacillaceae; g__Geobacillus; s__vulcani 
7  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Lachnospiraceae; g__Roseburia; s__inulinivorans 21  p__Firmicutes; c__Bacilli; o__Bacillales; f__Planococcaceae; g__Aeribacillus; s__pallidus 
8  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Lachnospiraceae 22  p__Bacteroidetes; c__Flavobacteriia; o__Flavobacteriales; f__[Weeksellaceae]; g__Cloacibacterium 
9  p__Firmicutes; c__Erysipelotrichi; o__Erysipelotrichales; f__Erysipelotrichaceae 23  p__Firmicutes; c__Bacilli; o__Bacillales; f__Alicyclobacillaceae; g__Alicyclobacillus 

10  p__Firmicutes; c__Erysipelotrichi; o__Erysipelotrichales; f__Erysipelotrichaceae 24  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__[Mogibacteriaceae] 
11  p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rickettsiales; f__mitochondria 25  p__Firmicutes; c__Erysipelotrichi; o__Erysipelotrichales; f__Erysipelotrichaceae; g__Clostridium; s__ramosum 
12  p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Ruminococcaceae; g__Oscillospira; s__guilliermondii 26  p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Oceanospirillales; f__Halomonadaceae; g__Halomonas 
13  p__Bacteroidetes; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Bacteroidaceae; g__Bacteroides 27  p__Firmicutes; c__Bacilli; o__Lactobacillales; f__Streptococcaceae; g__Lactococcus 
14  p__Firmicutes; c__Erysipelotrichi; o__Erysipelotrichales; f__Erysipelotrichaceae; g__p-75-a5 28  p__Firmicutes; c__Bacilli; o__Bacillales; f__Bacillaceae; g__Oceanobacillus; s__profundus 

 

Figura 5. Heatmap com abundância de bactérias em 268 indivíduos estratificados segundo o cluster de inflamação de baixo grau. 

Test Z (p = 0,01). 

"major" low-grade inflammation "minor" low-grade inflammation 

5
1
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 Após analisar a composição da microbiota intestinal de adventistas com 

diferentes hábitos alimentares e sua associação a marcadores de inflamação 

subclínica e de resistência à insulina, nossos achados reforçam que a alimentação 

influencia o perfil de risco cardiometabólico e sugerem que, pelo menos em parte, 

tais efeitos são mediados pela microbiota intestinal. 

Nossos dados são coerentes com o papel da alimentação saudável – rica em 

verduras, frutas e legumes – em preservar o metabolismo energético mantendo um 

adequado perfil cardiometabólico. A identificação de maior abundância de bactérias 

produtoras de butirato (por exemplo, os gêneros Roseburia e Faecalibacterium) nos 

vegetarianos, associada à menor adiposidade corporal e melhores parâmetros 

metabólicos, é compatível com ações moduladoras sobre incretinas e reguladoras 

da motilidade intestinal. Consideramos possível que estes benefícios sejam 

decorrentes de uma colonização intestinal mais favorável, mas o delineamento deste 

estudo não permite assegurar relações causa-efeito.  

Outros achados deste estudo são concordantes com os prévios relatos de 

papel deletério de dietas ricas em gorduras saturadas para o sistema cardiovascular. 

Os adventistas onívoros apresentaram pior perfil de risco cardiometabólico que os 

vegetarianos. Sugerimos que sua dieta – rica em gorduras e proteínas animais – 

possa promover aumento de bactérias envolvidas em mecanismos fisiopatológicos 

das doenças cardiometabólicas (por exemplo, as classes Gammaproteobacteria e 

Bacilli). Neste grupo, encontramos evidências de endotoxemia metabólica, estado 

pró-inflamatório e de resistência à insulina e especulamos que, no longo prazo, esta 

condição poderia favorecer o desenvolvimento de intolerância à glicose, hipertensão 
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arterial e dislipidemia, predispondo à aterosclerose. De fato, nossos achados 

transversais comprovam maior adiposidade corporal e anormalidades do 

metabolismo glico-lipídico nos onívoros.  

Diferente do encontrado em outros estudos, não identificamos diferenças 

significativas nas proporções dos Firmicutes e Bacteroidetes entre aqueles 

indivíduos com e sem excesso de peso. É possível que a alimentação atue 

primariamente sobre a composição da microbiota que, por sua vez, influenciaria o 

metabolismo energético e a adiposidade corporal. Para melhor entendimento da 

complexa relação dieta-bactérias-hospedeiro são necessárias análises taxonômicas 

mais aprofundadas. Nosso estudo traz elementos que apoiam esta afirmação. 

Um exemplo refere-se aos achados relativos à abundância da Akkermansia 

muciniphila, que apesar de gram (-), pertencente ao filo Verrucomicrobia, mostrou-se 

associada à proteção contra intolerância à glicose. Somado às evidências da 

literatura, é possível sugerir que esta bactéria desempenhe importante papel protetor 

contra a endotoxemia metabólica que predisporia à resistência à insulina.  

Ao identificarmos na nossa amostra os mesmos três enterótipos previamente 

descritos, podemos propor que o ecossistema intestinal não é “população-

específico”. As associações encontradas com hábitos alimentares e com perfil 

lipídico indicam que esta abordagem por agrupamentos bacterianos pode contribuir 

para o entendimento e avaliação do risco cardiometabólico.   

Em conclusão, o estudo de adventistas com diferentes hábitos alimentares 

sugere que a microbiota intestinal parece representar um elo relevante que explica 

as relações da alimentação humana com a predisposição a doenças 

cardiometabólicas. Estudos prospectivos são necessários para confirmar hipóteses 
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levantadas neste estudo. Intervenções dietéticas poderão auxiliar no entendimento 

da complexidade da relação de hábitos de vida e a microbiota intestinal, cuja 

composição se associa a processos fisiopatológicos de doenças frequentes nas 

populações, tais como as cardiometabólicas.  

Existe a expectativa de que estratégias dietéticas voltadas para modificar a 

composição da microbiota intestinal de forma sustentada possam auxiliar na 

promoção de saúde das populações. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA  

1. Dados de Identificação 

Nome do paciente: ................................................................................................... 

Identidade Nº: ..............................................    Sexo: (   ) M         (   ) F 

Data de nascimento: ......../........./........... 

Endereço: ................................................................................  Nº:......................... 

Bairro: ................................................... Cidade: ..................................................... 

CEP: ..................................................... Telefone: .................................................. 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA 

Título do Projeto de Pesquisa: 

Análise da microbiota intestinal em adultos com padrões dietéticos distintos e de 
possíveis associações com o estado inflamatório, a sensibilidade à insulina e 
adiposidade corporal 

 

1. Avaliação de Risco da Pesquisa  

Os procedimentos da pesquisa apresentam risco mínimo de ocorrência de algum dano 
imediato ou tardio para o participante. Incluem preenchimento de questionário, medidas 
antropométricas (peso, altura e circunferência de cintura) e de pressão arterial e coletas 
de sangue venoso e fezes.  

A coleta de sangue será realizada no Hospital Universitário da USP, localizado na 
Cidade Universitária, em dia e hora pré-agendados, por profissionais experientes 
usando materiais descartáveis. Estas ocorrerão em apenas uma ocasião, no início da 
pesquisa.  

Para coleta de sangue são necessárias 12 horas de jejum; raramente, a punção venosa 
provoca pequeno hematoma (mancha roxa) no local da punção, que, em geral, 
desaparecem após 3 a 5 dias.  

 

2. Duração da Pesquisa: 8 semanas 
  

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DA PESQUISADORA AO SUJEITO DA 

PESQUISA OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, 

CONSIGNANDO: 
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O objetivo da pesquisa é analisar as bactérias presentes na flora intestinal de pessoas 
com diferentes hábitos alimentares (veganos, ovo-lacto-vegetarianos e onívoros) e 
graus de gordura corporal e associá-lo a exames que indicam predisposição para o 
diabetes e outras doenças crônicas. Esse estudo é importante por que a flora intestinal 
pode ser alterada segundo os hábitos alimentares e o excesso de peso. Portanto, 
conhecer a flora intestinal de pessoas com hábitos alimentares diferentes pode auxiliar 
na prevenção e controle de doenças, como o diabetes e a hipertensão. Antes de tomar 
uma decisão sobre sua participação neste estudo, é fundamental que leia e compreenda 
as explicações dos procedimentos expostos abaixo. Este termo de consentimento livre e 
esclarecido descreve a finalidade, os procedimentos, os benefícios, riscos, desconfortos 
e advertências deste estudo.  

Sua participação inclui:  

a) Conceder uma amostra de fezes.  

c) Permitir a coleta de sangue por punção venosa.  

d) Permitir que alguns dados coletados pelo Advento Study sejam utilizados para essa 
pesquisa (peso, altura, medida da sua cintura, resultados de exames de sangue e 
questionários sobre sua alimentação). 

 

IV – ESCLARECIMENTOS DOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 
DO SUJEITO DA PESQUISA 

Se tiver qualquer dúvida ou pergunta relativa ao estudo, entre em contato com a Profa. 
Dra. Sandra Roberta Gouvea Ferreira Vivolo, pelo telefone 3061-7870.  

Não haverá riscos para a integridade física, mental ou moral da sua pessoa.  

Todas as informações aqui prestadas serão de caráter confidencial e utilizadas somente 
para fins científicos descritos no protocolo desta pesquisa, sem qualquer identificação 
pessoal. Esclarece-se que o seu consentimento está sendo pedido para a participação 
neste estudo, não sendo extensível a nenhum outro projeto de pesquisa. É garantida e 
respeitada a privacidade na divulgação dos resultados da pesquisa, e não haverá, de 
forma alguma, a sua identificação.  

Qualquer provável benefício do estudo para o bem estar da população depende da 
exatidão de suas respostas. Portanto, se o Sr(a) não entender alguma das questões, 
por favor, solicite os esclarecimentos que julgar necessários. Também a pesquisadora 
estará à disposição para informá-lo(a) sobre os procedimentos, riscos e benefícios 
decorrentes da pesquisa, ou qualquer outra dúvida sobre o estudo.  

É garantido o direito de desistir a qualquer momento da participação nesta pesquisa, 
sem prejuízo algum para você. O(A) sr(a) tem a liberdade de não participar do estudo, 
ou retirar seu consentimento a qualquer momento. 

 

V – INFORMAÇÕES PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS 

E REAÇÕES ADVERSAS 

Você poderá entrar em contato em qualquer momento com a Dra. Sandra Roberta 
Gouvea Ferreira Vivolo e com a nutricionista Ana Carolina Franco. 
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Telefones: 3061-7870 ou pelos e-mails: sandrafv@usp.br / amoraes@usp.br  

  Ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da FSP – COEP/FSP: 

Telefones: 3061-7779 ou 3061-7742 – E-mail: coep@fsp.usp.br  

Endereço: Av. Dr. Arnaldo, nº 715 

Bairro: Cerqueira César       Cidade: São Paulo         CEP: 01246-904 

  Ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do HU – CEP/HU: 

Telefone: 3091-9457 – Fax: 3091-9452 – E-mail: cep@hu.usp.br 

Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária        

São Paulo  CEP: 05508-000 

 

VI – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que me foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa. 

São Paulo, __________ de ________________________ de ___________ 

 

___________________________________________ 
Assinatura do sujeito de pesquisa 
 

___________________________________________ 
Assinatura do pesquisador (carimbo ou nome legível) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandrafv@usp.br
mailto:amoraes@usp.br
mailto:coep@fsp.usp.br
mailto:cep@hu.usp.br
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ANEXO B – Parecer consubstanciado CEP/FSP/USP 
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ANEXO C – Parecer consubstanciado CEP/HU/USP 
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