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Trilhões de microrganismos, em sua maioria bactérias, colonizam o trato 

gastrointestinal humano e são coletivamente referidos como microbioma ou microbiota 

intestinal. A microbiota bacteriana humana é predominantemente composta 

principalmente pelos filos Bacteroidetes e Firmicutes, mas o intestino ainda abriga grande 

quantidade de fungos e vírus, compondo o microbioma. O intestino contém uma interação 

neuroimune capaz de monitorar e responder constantemente às alterações deletérias que 

podem ocorrer no ecossistema intestinal. Esta barreira trabalha em um equilíbrio 

dinâmico integrado pelo epitélio intestinal, células imunes, sistema nervoso entérico, glia 

entérica e a microbiota. Espécies comensais podem se associar ao epitélio e regular 

respostas imunes locais. Moléculas bacterianas são identificadas por receptores tipo Toll 

(TLR, Toll Like Receptors) dos macrófagos e células dendríticas que, ao serem 

estimuladas promovem a ativação transcricional, levando a expressão de mediadores pró-

inflamatórios e fatores de crescimento. Algumas bactérias induzem ainda respostas de 

linfócitos T auxiliares (CD4+) que produzem IL-17, gerando proteção contra infecções 

por patógenos entéricos. Não obstante, há bactérias que estimulam a produção de IL-10 



pelos linfócitos T CD4+, promovendo uma modulação local que inibe a inflamação da 

mucosa, facilitando assim a colonização intestinal pelos microrganismos simbióticos.  

Além da proteção intestinal, diversos metabólitos bacterianos promovem a 

interação entre a microbiota e o sistema nervoso. Muitos membros da microbiota 

produzem neurotransmissores e neuropeptídeos como serotonina, dopamina e GABA. 

Além disso, alguns produtos bacterianos estimulam o epitélio intestinal a regular a função 

do sistema nervoso entérico. Exemplo disso são as bactérias do gênero Clostridium e seus 

ácidos graxos de cadeia curta que estimulam a síntese de serotonina pelas células 

enterocromafins.  

O microbioma intestinal e o sistema imune participam da comunicação intestino-

cérebro. As informações sobre o estado imunológico periférico são transmitidas ao 

sistema nervoso central por diversas vias de comunicação, tais como a sinalização 

humoral por meio da unidade neurovascular e órgãos circunventriculares. Somado a isso, 

produtos da microbiota podem ainda ser transmitidos ao sistema nervoso central através 

de neurônios sensoriais vagais e de neurônios nociceptivos e visceroceptivos. O nervo 

vago é uma importante via de comunicação intestino-cérebro, suas aferências transmitem 

sinais periféricos para o núcleo do trato solitário, este retransmite essas informações para 

o tronco encefálico e para o prosencéfalo, que regulam as respostas imunológicas e 

inflamatórias.  

Distúrbios na interação neuroimune exercem papel importante em doenças 

neurológicas. Exemplo disso é o potencial elo entre perturbação da microbiota intestinal, 

inflamação do sistema nervoso central e neurodegeneração. Entretanto, cabe ressaltar que 

a maioria das evidências que sugerem o envolvimento da microbiota intestinal com as 

doenças neurológicas, se baseiam sobretudo em estudos realizados em animais e podem 

não refletir de maneira exata a inflamação e a neurodegeneração em humanos. 
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