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1. Resumo 

A disbiose intestinal, associada à perda da integridade de barreira no trato 

gastrointestinal, translocação bacteriana e inflamação sistêmica, pode contribuir para 

o desenvolvimento de doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto (TH). O 

objetivo deste trabalho será avaliar a disbiose intestinal em pacientes com TH e 

correlacionar com a dieta e concentrações séricas de citocinas inflamatórias. 

Espera-se encontrar diferenças na composição da microbiota intestinal de pacientes 

em relação aos indivíduos controles e possíveis correlações com a dieta, dados 

clínicos e citocinas inflamatórias. Processo FAPESP 2017/07444-2. 

 

2. Introdução 

As doenças autoimunes da tireoide, principalmente a tireoidite de Hashimoto 

(TH), apresentam alta prevalência, acometendo cerca de 2% a 5% da população 

geral  e há estimativas de que os anticorpos determinantes de tal doença possam 

aparecer em até 20% da população (EATON et al., 2010), especialmente em 

mulheres adultas e idosos. A literatura apresenta alguns estudos que relacionam 

fatores genéticos e ambientais com essa doença autoimune, entretanto, a 

quantidade de trabalhos são escassos. Ao mesmo tempo, a microbiota intestinal 

vem destacando-se em estudos não só pela participação em inflamações restritas 

ao intestino, como também por acometimentos sistêmicos, como em doenças 

inflamatórias, autoimunes, metabólicas e infecciosas (GILL & FINLAY, 2011). 

A disbiose intestinal, que é definida como alterações da diversidade e função da 

comunidade microbiana no trato gastrointestinal, parece ser precursora ou agravante 

do curso de doenças crônicas, tanto inflamatórias por exemplo artrite reumatoide, 

lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla; como metabólicas, por exemplo 

obesidade, síndrome metabólica e diabetes tipo 2 (SPOR et al., 2011). Ainda há 

poucas evidências da relação entre a disbiose intestinal e a TH, porém, em alguns 

estudos envolvendo humanos, o dano morfológico e funcional da barreira de mucosa 

intestinal foi semelhante em pacientes com diabetes tipo 1 (BOSI et al., 2006) e 

tireoidite autoimune (SASSO et al., 2006), fato que fortalece a hipótese da disbiose 

estar relacionada com a autoimunidade. Dada a prevalência de tal desordem 

autoimune, estudos adicionais acerca do tema faz-se necessário. 

 

3. Objetivos 
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Avaliar a disbiose intestinal em pacientes com tireoidite de Hashimoto e 

correlacionar com a dieta e citocinas inflamatórias séricas. 

 

4. Metodologia 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Câncer 

de Barretos (Processo nº 1.359/2017), e todos os participantes assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido e responderam ao questionário sobre hábitos 

alimentares. Pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, diagnosticados com 

TH, segundo dosagens de TSH, T4 livre, anticorpos anti-tireoperoxidase, anticorpos 

anti-tireoglobulina, foram recrutados para o estudo. Indivíduos controles, sem 

histórico familiar de TH e outras doenças autoimunes até terceiro grau, foram 

incluídos no estudo. Critérios de exclusão para ambos os grupos compreenderam: 

cirurgias do trato gastrointestinal, doenças inflamatórias intestinais, presença de 

diarréias crônicas e uso de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios e 

laxantes nos últimos 25 dias, e uso de imunossupressores e vacinação nos últimos 

30 dias. O DNA foi extraído das amostras de fezes utilizando kit comercial e a 

caracterização da microbiota intestinal foi realizada por PCR em tempo real. O 

sangue periférico foi utilizado para separação do soro e quantificação de citocinas 

por citometria de fluxo. As análises estatísticas foram realizadas pelo teste Qui-

quadrado de Pearson, Mann-Whitney e Correlação de Spearman. 

 

5. Desenvolvimento 

Até o momento, foram incluídos 26 pacientes com Tireoidite de Hashimoto (49,3 

± 13,8 anos) e 30 indivíduos controles (51,8 ± 12,9). A extração e quantificação de 

DNA foi realizada em 20 amostras de pacientes com TH e 25 amostras controles. As 

reações de PCR em tempo real para caracterização da microbiota foram realizadas 

em 20 amostras de pacientes com TH e 25 amostras controles. A dosagem de 

citocinas foi realizada em 20 amostras de pacientes e 30 amostras controles. 

 

6. Resultados preliminares 

Com relação aos hábitos alimentares, foram observadas diferenças significativas 

(P<0,05) entre pacientes com TH e controles quanto à ingestão de álcool, consumo 

de verduras/legumes, frutas frescas, laticínios, carboidratos, proteínas, gorduras 

saturadas, enlatados, bebidas quentes e probióticos.  
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Com relação à microbiota intestinal, observamos que as unidades relativas de 

expressão das espécies de Prevotella (P=0,018) estavam significativamente maiores 

em pacientes (mediana Prev: 7,162) em relação aos controles (mediana Prev: 

0,335). Por outro lado, a abundância relativa de Bacteroides, Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Roseburia e Clostridium leptum estava similar em pacientes (mediana 

Bac: 624; Bif: 195,9; Lac: 4,891; Ros: 576,5; Clept: 1975) e controles (mediana Bac: 

541; Bif: 900,9; Lac: 9,182; Ros: 1535; Clept: 2029). 

Encontramos correlação entre a abundância relativa de espécies do gênero 

Bifidobacterium, presentes nas fezes dos pacientes, com os níveis de TSH 

(P=0,028; r=-0,53). Além disso, correlação inversa entre o consumo de proteínas 

(carne/ovos) e a abundância relativa de espécies do gênero Bacteroides (P=0,002; 

r=-0,61) foi detectada. Encontramos correlação inversa entre o consumo de frutas 

frescas com a abundância relativa de espécies dos gêneros Bifidobacterium 

(P=0,011; r=-0,51) e Lactobacillus (P=0,012; r=-0,50).  

Não encontramos diferenças significativas (P>0,05) nas concentrações séricas 

de IL-2, -4, -6, -10, -17A, TNF e IFN- entre pacientes e controles, mas correlações 

entre as concentrações de IFN- e a abundância de Prevotella (P=0,0006; r=-0,66) e 

da espécie Clostridium leptum (P=0,028; r=0,43), e das concentrações de TNF e a 

abundância de Roseburia (P=0,006; r=-0,53) e Clostridium leptum (P=0,037; r=0,41). 

Observamos que há diferentes perfis de microbiota entre pacientes e controles. 

Além disso, os hábitos alimentares desempenham papel importante na 

determinação da composição da comunidade microbiana no intestino humano.  
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