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RESUMO 
 
Introdução: A doença de Alzheimer é a causa mais frequente de demência e é 
caracterizada pelo declínio progressivo na função cognitiva. A principal característica 
da doença é o acúmulo do peptídeo beta-amiloide levando a constituição de placas, 
seguida pela formação de emaranhados neurofibrilares constituídos por proteína TAU 
hiperfosforilada no cérebro. O presente estudo tem por objetivo discutir a relação entre 
a produção de alguns metabólitos da microbiota intestinal e a etiologia da doença de 
Alzheimer. Metodologia: O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura. A 
busca por publicações para a composição deste estudo foi feita através de duas bases 
de dados: NCBI e PubMed. Por sua vez, os descritores Alzheimer disease e microbiota 
foram utilizados. Tais estudos deveriam estar disponíveis para download e no idioma 
Inglês, além de terem sido publicados entre os anos de 2013 até 2019. Resultados e 
Discussão: O N-óxido de trimetilamina foi encontrado em altas quantidades no 
Líquido Cefalorraquidiano de pessoas com doença de Alzheimer, em comparação a 
indivíduos que não apresentavam tal distúrbio. A microbiota intestinal é uma fonte de 
uma quantidade significativa de amiloides. A exposição às mesmas no intestino pode 
causar a ativação do sistema imunológico, consequentemente aumentando a resposta 
imune e a produção endógena de beta-amiloide neuronal no cérebro. Conclusão: O 
N-óxido de trimetilamina se mostra um metabólito da microbiota intestinal com 
relevância nas pesquisas atuais e futuras. Ademais, fica claro que os peptídeos 
amiloides microbianos hodiernamente são associados ao aumento da resposta imune 
e isso resulta em uma maior produção de placas beta-amiloides no cérebro. 
 
Palavras-chave – Cérebro; N-óxido de Trimetilamina; Placa Amiloide. 
______________________________________________________________ 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Alzheimer's disease is the most frequent cause of dementia and is 
characterized by progressive decline in cognitive function. The main feature of the 
disease is the accumulation of beta-amyloid peptide leading to formation of plaques, 
followed by formation of neurofibrillary tangles composed of hyperphosphorylated Tau 
protein in the brain. The present study aims to discuss the relationship between the 
production of some intestinal microbiota metabolites and the etiology of Alzheimer's 
disease. Methodology: The present work deals with a literature review. The search 
for publications for the composition of this study was done through two databases: 
NCBI and PubMed. In turn, the descriptors Alzheimer disease and microbiota were 
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used. Such studies should be available for download and the English language, and 
have been published between the years 2013 to 2019. Results and Discussion: The 
trimethylamine N-oxide was found in high amounts in Cerebrospinal Fluid of people 
with Alzheimer's disease, compared to individuals who did not have such a disorder. 
The intestinal microbiota is a source of a significant amount of amyloid. Exposure to 
them in the gut can cause the activation of the immune system, thereby increasing the 
immune response to the endogenous production of neuronal beta-amyloid in the brain. 
Conclusion: Trimethylamine N-oxide is shown to be a metabolite of the intestinal 
microbiota with relevance in current and future research. In addition, it is clear that 
microbial amyloid peptides are nowadays associated with increased immune response 
and this results in increased production of beta-amyloid plaques in the brain. 
 
Keywords – Cerebrum; Plaque Amyloid; Trimethylamine N-oxide. 
_______________________________________________________________ 

 
INTRODUÇÃO 
 
A doença de Alzheimer (DA) é a causa mais frequente de demência e é caracterizada 
pelo declínio progressivo na função cognitiva. A principal característica da doença é o 
acúmulo de peptídeos beta-amiloide (Aβ) levando a constituição de placas, seguida 
pela formação de emaranhados neurofibrilares constituídos por proteína TAU 
hiperfosforilada no cérebro. Esses depósitos desencadeiam uma neuroinflamação 
levando à perda de sinapse e morte neuronal (KOWALSKI; MULAK, 2019). A 
microbiota humana pode contribuir para a regulação de múltiplos processos 
neuroquímicos e vias neuro-metabólicas através de uma série complexa de sistemas 
de sinalização altamente interativos e simbióticos do microbioma-hospedeiro que 
mecanicamente interconectam o trato gastrintestinal (TGI), pele, fígado e outros 
órgãos com o Sistema Nervoso Central (SNC) (BHATTACHARJEE; LUKIW, 2013). 
Uma das hipóteses do que poderia causar a doença de Alzheimer indica que o N-
óxido de trimetilamina (TMAO) pode estar associado à patologia da mesma. Um 
estudo recente demonstrou que o TMAO é mensurável no Líquido Cefalorraquidiano 
(LCR), sugerindo que este metabólito de origem microbiana atinja o SNC, podendo, 
portanto, ser relevante para a função ou distúrbios neurológicos (VOGT et al., 2018). 
Nessa perspectiva, o presente estudo tem por objetivo discutir a ligação entre a 
microbiota intestinal humana e a doença de Alzheimer, de forma a enfatizar como os 
metabólitos produzidos por essa microbiota irão estar relacionados a patogênese da 
doença.  
 
METODOLOGIA 
 
O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura. A evidente lacuna de 
trabalhos que abordem a relação existente entre a microbiota humana e a doença de 
Alzheimer norteou esta pesquisa. A busca por publicações para a composição deste 
estudo foi feita através de duas bases de dados, são elas: NCBI e PubMed. Para isto, 
nestes bancos, foram utilizados descritores cadastrados no Medical Subject Headings 
(MeSH) e nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: Alzheimer 
disease associada ao termo microbiota. Foram escolhidos estudos que estivessem 
dentro da temática que o presente artigo objetiva, disponíveis para download e no 
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idioma Inglês, além de terem sido publicados entre os anos de 2013 até 2019. Como 
critérios de exclusão, foram retirados estudos que não abordavam especificamente 
sobre a doença de Alzheimer, que não apresentavam associação entre a microbiota 
e a doença, além de artigos que abordavam a patologia em questão de uma forma 
bastante vaga com informações sem relevância para tal revisão. A partir dos critérios 
de refinamento mencionados anteriormente, 10 foram selecionadas. Logo após, a 
partir de uma leitura criteriosa dos artigos, foi observado que 4 atendiam aos requisitos 
da pesquisa e assim, essas publicações compuseram a amostra final. Para facilitar, 
através do Protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA), foram organizados os estudos até chegarem à amostra final, isto 
com base nos critérios estabelecidos, além da leitura dos mesmos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O TMAO, um metabólito produzido por bactérias do intestino, vem sendo relacionado 
com a etiologia da doença de Alzheimer, de forma que essa substância foi encontrada 
em altas quantidades no LCR de pessoas com DA, em comparação a indivíduos que 
não apresentavam tal distúrbio (entre 1,3 e 2,8 em indivíduos saudáveis e entre 2,8 e 
5,7 em indivíduos com DA, sendo esses valores em Unidade de Escala de Intensidade 
ou SIU) , como relatado no estudo de Vogt et al. (2018), onde foram identificados 414 
indivíduos no centro clínico do Centro de Pesquisa da Doença de Alzheimer de 
Wisconsin, Estados Unidos, e no estudo de Prevenção do Alzheimer (WRAP) de 
Wisconsin que haviam sido submetidos a punção lombar com coleta de LCR, para a 
quantificação do TMAO e alguns outros metabólitos. De acordo com esses mesmos 
autores, acredita-se que o TMAO contribua para a patogênese da doença através de 
uma variedade de mecanismos, incluindo a alteração da homeostase hormonal, 
promovendo a hiper-reatividade plaquetária, modulando o metabolismo do colesterol 
e do esterol, diminuição do transporte reverso de colesterol e indução de disfunção 
endotelial através da ativação do inflamassoma NLRP3. No cérebro, demonstrou 
induzir a senescência neuronal, aumentar o estresse oxidativo, prejudicar a função 
mitocondrial e inibir a sinalização do mammalian target of rapamycin (mTOR), o que 
contribui para o envelhecimento cerebral e comprometimento cognitivo. Além disso, 
TMAO aumenta os receptores de macrófagos e induz a expressão de CD68, um 
marcador celular positivamente associado com demência, além de estar mais 
intimamente relacionado com a formação de emaranhados neurofibrilares de proteína 
TAU do que a deposição apenas beta-amiloide (Aβ). 
 
Uma revisão produzida por Kowalski e Mulak (2019) em Wroclaw, Polônia, apresenta 
dados recentes sobre o papel da relação cérebro-intestino-microbiota com a 
patogênese da DA com base nos resultados de estudos em animais e observações 
clínicas disponíveis, nesta, os mesmos afirmaram que a microbiota intestinal é uma 
fonte de uma quantidade significativa de amiloides. A produção de proteínas amiloides 
ajuda as células bacterianas a se ligarem umas às outras formando biofilmes e a 
resistir à destruição por fatores físicos ou imunológicos. Embora estas sejam 
diferentes das do SNC em sua estrutura primária, eles compartilham semelhanças em 
sua estrutura terciária. A exposição às mesmas no intestino pode causar a ativação 
do sistema imunológico, consequentemente aumentando a resposta imune à 
produção endógena de beta-amiloide neuronal no cérebro.  
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Além disso, de acordo com Chen et al. (2016), a principal amiloide bacteriana 
estudada é a Curli, produzida pela Escherichia coli. Este realizou seu estudo em 
Xangai, China, dividiu 344 ratos em 2 grupos, sendo o primeiro grupo exposto 
oralmente a bactérias que produziam Curli e o segundo a bactérias que não 
realizavam tal produção. O mesmo concluiu que ratos expostos a E. coli produtoras 
de Curli, demonstraram aumento da deposição de alfa-sinucleína (α-syn) tanto no 
intestino quanto no cérebro, microgliose e astrogliose aumentadas em comparação 
com ratos expostos a bactérias sem a capacidade para produzi-la. Além disso, foi 
encontrada uma expressão aumentada de Toll-Like Receptors do tipo 2 (TLR2), 
Interleucina 6 (IL-6) e Fator de Necrose Tumoral (TNF). 
 
CONCLUSÃO 
 
Dessa forma, a partir da análise dos trabalhos averígua-se que o TMAO se mostra um 
metabólito da microbiota intestinal com relevância nas pesquisas atuais e futuras, pois 
este se ilustra como um dos fatores que contribui para a etiologia da doença de 
Alzheimer. Ademais, fica claro que os peptídeos amiloides microbianos, 
principalmente a Curli, advindos de E. coli, hodiernamente são associadas ao 
aumento da resposta imune e isso resulta em uma maior produção de placas Aβ no 
cérebro de indivíduos com a doença de Alzheimer. 
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