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 Resumo 

 A manipulação da microbiota intestinal tem sido utilizada, de forma crescente, 

como terapêutica em diversas doenças, incluindo as gastrointestinais. Neste contexto, 

surgiu o transplante de microbiota fecal (TMF), que se encontra atualmente indicado 

para casos de infeção recorrente e refratária por Clostridium difficile. Dada a elevada 

prevalência e morbimortalidade desta infeção na Doença Inflamatória Intestinal, a 

aplicação do TMF nesta patologia tem sido alvo de diversos estudos, destacando-se 

quatro ensaios clínicos randomizados até há data. De facto, a severidade da doença 

inflamatória intestinal está inversamente relacionada com a diversidade da microbiota 

intestinal, bem como com a presença ou ausência de certos microrganismos. Ao 

restaurar o equilíbrio microbiano, o TMF tem demonstrado ser eficaz na indução da 

remissão da Colite Ulcerosa, apesar de em menor escala, comparativamente à sua 

única indicação formal, referida anteriormente. Os efeitos adversos são pouco 

comuns, e quando presentes são mais frequentemente leves, autolimitados e de 

natureza gastrointestinal. No entanto, efeitos adversos sérios como perfurações, 

bacteriemias e morte foram também reportados. São necessários mais estudos 

comprovando a sua eficácia e segurança a longo-prazo, sobretudo na Doença de 

Crohn, bem como a adaptação da sua metodologia, atualmente direcionada à infeção 

por Clostridium difficile, à Doença Inflamatória Intestinal. 

Palavras-chave: Doenças Inflamatórias Intestinais; Microbiota; Transplante de 

microbiota fecal; Terapêutica 
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Abstract 

The manipulation of the intestinal microbiota has been increasingly used as 

therapy in several diseases, including gastrointestinal conditions. In this context, fecal 

microbiota transplantation (FMT) established itself as a therapy to treat cases of 

recurrent and refractory Clostridium difficile infection. Given the high prevalence and 

morbidity of this infection in Inflammatory Bowel Disease, the application of FMT in 

this pathology has been target of many studies, with 4 randomized controlled trials 

published to date. Indeed, the severity of inflammatory bowel disease is inversely 

related to the diversity of intestinal microbiota, as well as to the presence or absence 

of certain microorganisms. By restoring the microbial balance, TMF has been effective 

in inducing remission in patients with Ulcerative Colitis, although in a smaller scale, 

compared to its only formal indication, previously mentioned. The adverse effects of 

the procedure are unusual, and when present, are essentially self-limited and of 

gastrointestinal nature. However, severe adverse effects such as perforations, 

bacteremia and death were also reported. Further studies are needed to prove its 

long-term efficacy and safety, especially in Crohn’s disease, as well as the adaptation 

of its current methodology applied to Clostridium difficile infection, to Inflammatory 

Bowel Disease. 

Key-words: Inflammatory bowel diseases; Microbiota; Fecal microbiota 

transplantation; Therapeutics 
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Introdução 
 Este artigo tem como objetivo analisar e discutir o papel do transplante de 

microbiota fecal (TMF) no tratamento da Doença Inflamatória Intestinal (DII), 

nomeadamente a sua evolução, metodologia, eficácia e segurança. 

 É notório o atual interesse crescente em associar determinadas alterações da 

flora intestinal com a patogenia de algumas doenças, com vista ao desenvolvimento de 

terapêuticas de modulação da microbiota para tratamento das mesmas. As doenças 

que poderão beneficiar com o transplante de microbiota fecal não se restringem ao 

contexto gastrointestinal, existindo registos do seu sucesso em patologias como 

Púrpura trombocitopénica idiopática, Esclerose múltipla, Parkinson, Autismo, bem 

como a nível metabólico em patologias como obesidade, síndrome metabólica, 

resistência à insulina e NASH (esteato-hepatite não alcoólica). (1-4)  No que diz 

respeito à patologia gastrointestinal, destaque para a infeção por Clostridium difficile 

(ICD), sendo esta a única indicação formal atual para realização do TMF, Síndrome do 

Intestino Irritável (SII) e a DII. (3) 

 Apesar de parecer um conceito relativamente recente, já no século XIV, 

segundo Ge Hong, a microbiota intestinal, sob a forma de fezes, era utilizada por via 

oral para tratamento de envenenamento de comida ou casos de diarreia grave. (5) A 

nível científico, os primeiros estudos a surgir relacionados com o TMF, datam da 

década de 50 e 60 e centravam-se na patologia infeciosa, nomeadamente a ICD. (6) 

Devido ao aparecimento de uma estirpe de Clostridium difficile com elevada virulência 

(NAP1/B1/027), rapidamente a ICD se tornou uma epidemia. (7) Sendo que o TMF se 

realizava nos casos recorrentes/refratários de infeção por esta bactéria, após esta 

epidemia esta terapêutica começou a ser praticada com maior frequência, refletindo-

se assim na sua taxa de sucesso. (8) As elevadas taxas de eficácia de erradicação do 

microrganismo observadas despertaram o interesse da sua aplicação em outras 

patologias, nomeadamente aquelas que pressupusessem uma disfunção da flora 

bacteriana, como é o caso da Colite Ulcerosa idiopática. É ainda de realçar a 

necessidade que passou a existir de excluir patologia infeciosa, seguindo assim o 

exemplo de Bennet et al. (1989), para uma correta interpretação dos resultados, no 

que diz respeito ao TMF na DII. (9) Os casos iniciais de sucesso, nomeadamente com 

cura clínica e histológica, raramente reportada neste contexto e com perfis de 

segurança muito superiores às terapêuticas atuais, permitiram a realização de 

inúmeros estudos consequentes, sobretudo na CU (Colite ulcerosa), que era o alvo 

inicial. (9) 

 Mais recentemente, em 2017, especialistas de vários países da Europa 

realizaram um relatório de consenso sobre as indicações do TMF, as quais se mantêm 

atualmente: 
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- ICD recorrente, com pelo menos dois tratamentos standard prévios sem cura 

persistente; 

- Consideração na ICD severa e severa-complicada como alternativa à colectomia total, 

no caso de falência precoce do antibiótico; 

- DII, SII e Síndrome Metabólica, apenas em contexto investigacional. (10) 

 

Material e métodos 
Para o presente estudo de revisão integrativa realizou-se uma pesquisa na 

PubMed, utilizando a seguinte query: 

(("fecal microbiota transplantation"[MeSH Terms] OR ("fecal"[All Fields] AND 

"microbiota"[All Fields] AND "transplantation"[All Fields]) OR "fecal microbiota 

transplantation"[All Fields]) AND ("inflammatory bowel diseases"[MeSH Terms] OR 

("inflammatory"[All Fields] AND "bowel"[All Fields] AND "diseases"[All Fields]) OR 

"inflammatory bowel diseases"[All Fields] OR ("inflammatory"[All Fields] AND 

"bowel"[All Fields] AND "disease"[All Fields]) OR "inflammatory bowel disease"[All 

Fields])) 

Esta pesquisa, na qual foram considerados apenas artigos escritos em inglês, 

abrangeu 348 artigos até 21/09/2018. Com base na leitura dos resumos, foram 

eliminados artigos segundo os seguintes critérios de exclusão: 

- Abordagem exclusiva de patologia infeciosa; 

- Contexto pediátrico;  

- Abordagem da terapêutica na pouchite. 

Perante uma lista final de 198 artigos, foram ainda adicionados artigos de 

referências cruzadas considerados pertinentes, sendo os mesmos mencionados de 

acordo com a sua importância cronológica ou relevância ao longo deste trabalho.  

Da evidência disponível até à data de realização do presente artigo, existem 

maioritariamente relatos de casos e estudos não randomizados, destacando-se apenas 

quatro ensaios clínicos randomizados (ECR), os quais serão analisados com maior 

detalhe.  
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Discussão 
 A DII afeta cerca de 4 milhões de pessoas mundialmente, com predomínio nos 

locais mais desenvolvidos como EUA e Europa. (11) Esta doença é considerada deveras 

incapacitante, quer pela gravidade dos sintomas, sobretudo nas exacerbações, quer 

pelo seu difícil controlo farmacológico e efeitos adversos do mesmo. (12) 

 A terapêutica atual destas patologias engloba compostos 5-ASA, 

corticoesteroides, imunomoduladores e fármacos biológicos. Mais recentemente têm 

surgido novos fármacos como o inibidor da cinase Janus, inibidor SMAD7, 

moduladores esfingosina-1-fosfato e inibidores da fosfodiesterase 4. (13) Para além de 

alguns efeitos laterais severos inerentes a estes fármacos como o aparecimento de 

infeções oportunistas e linfomas, a utilização de imunossupressores ou agentes 

biológicos aumenta também o risco de reações imunes paradoxais, hepatotoxicidade e 

supressão de medula óssea. (12) 

Relativamente ao estudo do microbioma intestinal, o interesse no mesmo 

deve-se, pelo menos parcialmente, à sua abundância no trato gastrointestinal, que 

alberga cerca de 100 triliões de bactérias, de 1000 a 1500 espécies. (14) Além disso, a 

microbiota intestinal tem um papel crucial na homeostasia do sistema imune do 

hospedeiro, na resistência à colonização (função de barreira) e no metabolismo, 

nomeadamente dos hidratos de carbono, na produção de energia e na síntese de 

componentes celulares. (15)  

 Transpondo a importância da microbiota intestinal para o universo terapêutico, 

o TMF consiste na introdução de conteúdo fecal de um dador saudável no intestino de 

um paciente com doença, neste contexto do foro gastrointestinal, com vista a reparar 

ou substituir um possível desequilíbrio na flora intestinal. (1-3, 8, 9) O sucesso obtido 

em estudos iniciais do TMF, sobretudo na CU, foi também importante para 

desmistificar a ideia na época de que a DII seria apenas uma reação do próprio corpo a 

uma flora intestinal dita normal. De facto, a DII pode ser interpretada como resultado 

de uma resposta imune exagerada e sustentada, de um hospedeiro geneticamente 

mais suscetível, a bactérias intestinais comensais não patogénicas, levando a uma 

desregulação entre bactérias comensais protetoras e deletérias, e traduzindo-se assim 

num processo de disbiose intestinal. (16, 17) Isto justifica o facto de, na DII, se verificar 

uma diminuição da biodiversidade da flora intestinal em cerca de 30-50%, sobretudo 

no que diz respeito aos filos Firmicutes e Bacteroidetes, cuja evidência aponta como 

responsáveis pela ativação das células Treg (ação anti-inflamatória com produção de 

TGF-β e IL-10), e, portanto, com um possível efeito terapêutico na DII. (17-19) Dentro 

destes filos, destaque para o género Faecalibacterium prausnitzii, uma bactéria 

produtora de butirato, e cuja diminuição parece estar relacionada com a inflamação na 

DII. (16, 19)  



 

12 
 

 No que respeita à Doença de Crohn (DC), existem estudos que apontam para 

uma possível causa infeciosa para esta doença. Segundo os mesmos, a DC poderia ser 

despoletada por uma micobactéria, sendo a MAP (Mycobactéria avium 

paratuberculosis) a que melhor explicaria a sua fisiopatologia. (20) Para além da MAP, 

também a AIEC (Adherent invasive E.coli) tem sido particularmente associada a lesões 

da mucosa ileal em pacientes com DC, assim como o aumento de Pasteurellaceae na 

biópsia de muscosa parece estar correlacionado com a atividade da doença. (21, 22) 

Também Gevers et al. (2014) demonstrou que um perfil microbiano com sobre-

representação de Enterobacteriacea, Pasteurellaceae, Veillonellaceae e 

Fusobacteriaceae e diminuição de Erysipelotrichaceae, Bacteroidales e Clostridiales, se 

correlaciona fortemente com o estado da DC. (22) De facto, em comparação com a CU, 

parece existir uma disbiose mais grave na DC, traduzindo-se numa comunidade 

microbiana mais alterada, menos diversificada e mais instável ao longo do tempo.  

Todas estas hipóteses juntamente com a melhoria dos sintomas verificada com 

a diversão fecal em várias formas de DII, justificam o papel das bactérias intestinais na 

patogenia da mesma. No entanto, apesar da DII estar associada a disbiose intestinal, 

não é claro se essa disbiose estará relacionada com a doença subjacente ou será 

consequência da condição inflamatória da mucosa, ou até mesmo dos tratamentos. 

Outro fator que também dificulta a análise dos resultados é o facto de atualmente não 

existir a definição de microbiota específica de DII, devido à existência de variabilidade 

interindividual, intra-intestinal (íleo/cólon; mucosa/lúmen), diferentes características 

ou subtipos da própria doença e diferenças na análise e aquisição dos dados. (23) 

É ainda importante frisar que, apesar do interesse atual se centrar nas bactérias 

intestinais, têm surgido cada vez mais estudos sobre o papel dos bacteriófagos na 

disbiose intestinal. Os vírus são as entidades mais abundantes nas fezes humanas e 

viromas disbióticos são característicos da inflamação intestinal durante a DII, a ICD 

recorrente e obesidade. (24) Uma vez que, durante o TMF, os bacteriófagos são 

transmitidos juntamente com as bactérias, são necessários mais estudos que 

esclareçam o seu papel e influência, sobretudo na DII.   

 

1 Eficácia  

A primeira revisão sistemática que avaliou a eficácia do TMF na DII foi descrita por 

Anderson et al. (2012) e consistiu na análise de 17 estudos, englobando 41 pacientes 

com CU ou DC. (25) Apesar de nenhum dos estudos ser um ECR, os resultados obtidos 

na revisão sistemática foram bastante promissores, verificando-se uma redução dos 

sintomas dos pacientes em cerca de 76%, assim como cessação da medicação. A 

remissão prolongada da doença ativa verificou-se em 63% dos casos e 86% dos 

pacientes que eram refratários à medicação passaram a ser respondedores após TMF. 

(25) 
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1.1 Na Colite ulcerosa 

Recentemente, Costello et al. (2017) realizou uma revisão sistemática e meta 

análise dos quatro ECR existentes e concluiu que, apesar de diferenças no processo, o 

TMF parece ser eficaz na indução da remissão na CU, sem sinais de insegurança major 

a curto prazo. (26) Corroborando estes dados, uma outra revisão sistemática e meta-

análise demonstrou um aumento da remissão clínica e endoscópica do TMF 

comparativamente ao placebo, com um NNT=5. Para além disso, não se verificou um 

aumento estatisticamente significativo dos efeitos adversos sérios, comparativamente 

aos controlos. Com base na eficácia e segurança observadas, o uso a curto prazo do 

TMF mostrou-se promissor como terapêutica para induzir remissão em CU ativa. (27) 

No entanto existem inúmeras questões por responder antes do TMF poder fazer parte 

da prática clínica, nomeadamente acerca do rastreio e impacto de um determinado 

dador; a identificação de pacientes com maior probabilidade de resposta; o regime e 

dose ideal; o modo de administração; custo-efetividade do procedimento; resposta a 

longo prazo; lavagem intestinal e antibioterapia; e a preparação do material.  

Para além da avaliação da eficácia e segurança do TMF, é também importante 

analisar as diferenças quer qualitativas quer quantitativas na microbiota intestinal. 

Apesar da análise microbiana por 16S rRNA ser limitada e não fornecer detalhe ao 

nível da estirpe ou informação funcional, permitiu observar uma relação entre 

Clostridium IV e XVIII e a resposta ao TMF em dois ECR (28, 29) e, segundo os autores 

dos quatro ECR, TMF rico em espécies produtoras de butirato do cluster Clostridium 

XIVa está associado a remissão clínica, sendo concordante com os dados já existentes. 

(28-31) Por sua vez, a presença de Bacteroidetes incluindo Sutterella e Fusobacterium 

encontravam-se associados aos não respondedores. (29) De facto, o grupo Clostridium 

IV, XIVa e XVIII parecem estar associados consistentemente a remissão. Estudos em 

modelo animal verificaram que os mesmos promovem uma resposta imune anti-

inflamatória por ativação de linfócitos T reguladores (Treg) e conferem resistência a 

colite em ratinhos, se inoculados durante a vida precoce. (18) 

No que respeita ao esquema terapêutico, diferentes estratégias foram surgindo, 

destacando-se o TMF step-up (1º: TMF inicial; 2º: novo TMF após 1 semana; 3º: um 

curso curto de esteróides) como uma potencial opção para obter remissão clínica livre 

de esteróides em pacientes com CU dependente dos mesmos. De facto, 57,1% dos 

doentes com CU dependente de esteróides tiveram melhoria/remissão clínica e 

descontinuaram os mesmos após esta estratégia step-up. (32). Ainda dentro de novas 

estratégias de TMF, em 2016, pela primeira vez, foi realizado um estudo que 

combinava TMF com ácidos gordos de cadeia curta (AGCC), nomeadamente pectina, 

em doentes com CU. Neste estudo verificou-se que a pectina diminuiu o score de 

Mayo dos mesmos ao preservar a diversidade da microbiota, similar à do dador, após 
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TMF. (33) Posteriormente, em 2017 realizou-se um estudo piloto prospetivo, cujo TMF 

consistia na mistura de fezes de 2 dadores e foram analisados o DNA fecal e biópsias 

retais pré e pós-TMF. O estudo englobou 20 pacientes com CU, e obteve-se 35% de 

resposta clínica e 15% de remissão clínica, assim como uma diminuição concomitante 

de linfócitos Th1 e Treg, o que poderá refletir uma diminuição aguda da inflamação, 

consistente com a redução global nos scores clínicos e endoscópicos. (34) 

Relativamente à imunossupressão, apesar de Fischer et al. (2016) ter sugerido, no 

contexto de ICD, que a mesma estaria relacionada com uma diminuição da resposta ao 

TMF, no ECR de Moayyedi et al. (2015), os doentes sob imunossupressores obtiveram 

maior benefício do TMF, comparativamente aos que não tomavam (39% vs 10%, 

p=0.06), pelo que são necessários mais estudos que comprovem estes resultados na 

DII. (30, 35) 

Mais recentemente, surgiu um relato de caso no contexto de CU refratária alérgica 

aos 5-ASA tratada com TMF, que durante 9 meses de seguimento, se provou eficaz na 

indução e manutenção de remissão clínica e endoscópica. Considerando que o 

microbioma nos pacientes com alergias se possa encontrar desequilibrado, os autores 

especulam que o TMF possa ser uma alternativa eficaz para doenças alérgicas, 

nomeadamente a fármacos. (36) 

Os quatro ECR realizados encontram-se resumidos na Tabela 1. 

1.2 Na Doença de Crohn 

No que respeita à DC, não existem quaisquer ensaios clínicos randomizados até ao 

momento. Um dos ensaios piloto que avaliou 4 doentes refratários submetidos a TMF 

nasojejunal 3 vezes durante 2 dias reportou ausência de melhoria significativa (clínica 

ou endoscópica) em 8 semanas de seguimento. (37) No entanto, apesar da DC parecer 

menos responsiva ao TMF do que a CU, existem alguns relatos de sucesso, 

nomeadamente uma série de casos publicada por Cui et al. (2015), abrangendo 30 

pacientes com DC, que revelou uma taxa de melhoria clínica de 86,7% e de remissão 

clínica de 76,7% no primeiro mês, com efeito rápido e sustentado no alívio da dor 

abdominal. Embora se tenha observado aumento de peso e melhoria do perfil lipídico, 

não se verificou relação com genética ou contacto próximo dador-hospedeiro ou com 

a idade do dador, bem como a quantidade de bactérias transferida. Além disso, apesar 

de não estatisticamente significativo, a amostra fresca de fezes pareceu ter maior taxa 

de remissão e melhoria do que a congelada. (38) 

Já em 2016, um estudo prospetivo não controlado demonstrou aumento 

significativo da diversidade da microbiota em doentes com DC sujeitos a TMF, 

sobretudo nos que obtiveram resposta clínica, tendo convertido o seu perfil 

microbiano para o do dador às 4 semanas. Também nestes doentes se verificou um 

aumento das células Treg na lâmina própria dos que realizaram TMF. Apesar de não 



 

15 
 

ser um ECR, este foi o primeiro estudo das alterações microbianas e imunes na DC 

após TMF. (39) 

 

1.3 Na Colite ulcerosa e Doença de Crohn 

Recentemente, Paramsothy et al. (2017) realizou uma meta análise e revisão 

sistemática englobando 53 estudos (41 na CU, 11 na DC e 4 na pouchite) perfazendo 

um total de 555 doentes. Quer a análise global quer apenas dos estudos coorte 

revelaram, ao contrário do que seria expectável, maior remissão clínica na DC, 

comparativamente à CU (elevado risco de heterogeneidade), sendo necessário ter em 

conta a escassez quer na qualidade quer na quantidade de dados na DC. Relativamente 

aos quatro ECR realizados na CU, verificou-se um benefício significativo na remissão 

clínica (OR=2.89, 95% CI=1.36-6.13 p=0.006) (heterogeneidade moderada). A análise 

da microbiota foi efetuada em 24 estudos, com muitos a identificar aumento da 

diversidade e alteração do perfil de microbiota em direção ao de dador, após TMF. (40) 

Como tal, o TMF parece eficaz na indução da remissão na CU, mas a durabilidade e 

segurança a longo prazo são questões que permanecem em aberto, sendo necessários 

mais ECR para esclarecimento das mesmas. Na DC, apesar de existirem relatos de 

eficácia, a reduzida quantidade e qualidade dos dados não permite extrair uma 

conclusão, sendo necessários também neste contexto, ECR que comprovem o papel do 

TMF.   

2 Segurança 

 Desde Setembro de 2013, a FDA passou a requer uma aplicação de IND 

(Investigational new drug) para todos os pacientes com DII que realizem TMF, uma vez 

que a sua eficácia e segurança neste contexto não estão ainda completamente 

estabelecidas.  

De facto, uma revisão sistemática recente reportou uma incidência de efeitos 

adversos de 28,5%, sendo o mais comum o desconforto abdominal. Foram ainda 

identificados 44 tipos de efeitos adversos sérios, em cerca de 9,2% dos pacientes, 

sendo que os mais comummente apontados foram: morte (3,5%), infeção (2,5%), 

recaída da DII (0,6%) e ICD (0,9%). Uma análise consoante as diversas vias de 

administração chegou à conclusão que embora a via inferior se associe a uma menor 

taxa de efeitos adversos (17,7% vs 43,6%), associa-se, por outro lado, a maior taxa de 

efeitos adversos sérios (6,1% vs 2%). Como tal, apesar dos efeitos secundários mais 

frequentemente reportados serem febre, aumento transitório da PCR (proteína C 

reativa), diarreia, vómitos e hipersensibilidade à dor, existem registos da ocorrência de 

efeitos adversos sérios, bem como exacerbações da própria atividade da doença (quer 
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na CU como na DC), sugerindo portanto que estes doentes sejam cuidadosamente 

monitorizados. (41) 

Angelberger et al. (2013) descreveu também um caso de pancreatite de causa 

desconhecida durante o seguimento, no contexto de TMF na DII, embora não tenha 

sido provada qualquer relação com o procedimento terapêutico. (23) Ao nível 

infecioso, existem relatos de duas gastroenterites por norovirus em DC recorrente e 

uma colite por CMV em CU por enemas autoadministrados. (42, 43)  

Apesar dos efeitos adversos do TMF serem pouco comuns, atualmente existem 

dados insuficientes, sobretudo a longo-prazo no que respeita a neoplasias, infeções, 

ou repercussões em outros órgãos ou sistemas. São necessários mais estudos, com 

maiores tempos de seguimento e que permitam controlar as diferentes variáveis 

envolvidas de forma a poder ser retirada uma ilação.  

 

3 Metodologia do tratamento 

 

3.1 Seleção e rastreio de dadores 

Dada a única indicação atual para a realização de TMF ser a ICD refratária, o 

rastreio de dadores está aprovado para esta mesma patologia. (8, 10) Este deve ser 

aplicado na DII uma vez que corresponde aos objetivos de segurança mínimos. No 

entanto é necessário elaborar um protocolo específico para o TMF na DII, porque estes 

doentes estão, muitas vezes, sob imunossupressores e diferentes fatores imunes, 

genéticos e microbianos comparativamente à ICD.   

No que respeita à seleção do dador, ao contrário da ICD, onde parecia não haver 

um perfil de dador que aumentasse a eficácia, na CU talvez possa haver um fenómeno 

de “super-dador”. (29, 30) De facto, no ECR de Moayyedi et al. (2015) verificou-se que 

os doentes que receberam amostras correspondentes ao dador B obtiveram melhores 

resultados. (30) Até haver identificação do “dador ideal”, e de acordo com os dois ECR 

mais recentes, a evidência aponta para a utilização de fezes de um pool de dadores 

(multidadores), assegurando ainda dessa forma a consistência e reprodutibilidade dos 

achados. (29, 31) 

Uma das implicações na seleção de dadores passa pelo facto de, estudos em 

modelo animal terem demonstrado que o sucesso da colonização bacteriana intestinal 

está relacionado com a presença de bactérias filogeneticamente similares já 

previamente presentes no ecossistema intestinal. (44) De facto, apesar de nos casos de 

ICD, a maioria dos dadores ser geneticamente relacionado, no caso da DII, e devido à 

sua componente genética e partilha de ambiente microbiano, dadores não relacionado 
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poderão ser mais apropriados, sendo necessários estudos neste contexto que o 

comprovem.  

 Atualmente, um questionário e um extenso rastreio de sangue e fezes do 

doador são recomendados e, no caso de qualquer resultado positivo, é necessária uma 

consulta com o clínico microbiologista para determinar a elegibilidade do doador. 

(Tabela 2 - Anexos) (45). 

3.2 Processamento das fezes 

No que respeita ao processamento fezes é importante analisar os tipos de 

solventes existentes, a quantidade de fezes e volumes utilizados, os meios de 

homogeneização disponíveis, a criopreservação das amostras e a sua exposição ao 

oxigénio.   

Relativamente à solução de suspensão das fezes, esta pode variar desde solução 

salina não bacteriostática, água ou leite, e o seu volume pode também ele oscilar entre 

200mL a 500mL ou superior, parecendo haver maior benefício com volumes maiores. 

(3, 4) 

A criopreservação, por sua vez, ao permitir o armazenamento das amostras, 

simplifica aspetos práticos do TMF, podendo possibilitar até a existência de um banco 

de dadores, bem como a sua expedição para locais distantes. Lee et al. (2016) realizou 

o primeiro ECR comparando material fecal fresco/congelado na ICD recorrente, tendo 

verificado similar eficácia e segurança. (46) No entanto, são necessários estudos que 

validem estes resultados na DII. 

No que respeita à exposição ao oxigénio durante a homogeneização das amostras, 

esta teve efeito significativo na viabilidade das diferentes bactérias, nomeadamente na 

Faecalibacterium prausnitzii, cuja ausência está relacionada com a DII. (47) Também o 

facto de no ECR de Rossen et al. (2015), o TMF autólogo (fezes próprias) ter originado 

alterações na microbiota sugere que a microbiota tenha sido alterada pelo 

processamento fecal, suportando assim a possível necessidade da preparação do TMF 

em condições anaeróbias. (28) 

O futuro poderá passar pela amplificação da microbiota intestinal de amostras 

frescas, permitindo a sua partilha, comparação e reprodutibilidade entre vários 

laboratórios. Neste contexto, um estudo de 2017 avaliou a amplificação e 

ressuscitação da microbiota intestinal, através de modelos intestinais especializados, in 

vitro. Dimetilsulfoxido, sozinho ou com outros agentes crioprotetores demonstrou ser 

o mais eficaz para a preservação funcional. Assim, a amplificação correta das bactérias 

iniciais poderia facilitar a partilha de amostras clínicas e melhorar a segurança do TMF. 

(48) 
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3.3 Preparação dos doentes 

 

A preparação dos doentes pode variar consoante o modo de administração do 

TMF. Se este for realizado através do trato gastrointestinal superior, sugere-se a toma 

de inibidores da bomba de protões e antiemético antes e depois do procedimento. Se 

o mesmo se realizar através do trato gastrointestinal inferior, sugere-se loperamida ou 

equivalente antidiarreico, também antes e depois. (49)  

Relativamente à utilização de antibióticos, Manichanh et al. (2010) sugeriu, através 

de estudos em modelo animal, que o TMF pudesse ser realizado sem utilização de 

antibióticos, estando os mesmos até relacionados com a diminuição da diversidade da 

flora intestinal (mesmo após TMF, efeito oposto ao pretendido com esta terapia). (50) 

No entanto, mais recentemente em 2017, uma meta-análise, que englobou 9 estudos, 

2 deles ECR, concluiu que a taxa de remissão após TMF foi significativamente maior em 

estudos que usaram antibióticos pré-TMF, em comparação aos que não usaram. (51) 

Também em 2017, um estudo comparou o regime AFM (amoxicilina + fosfomicina + 

metronidazole) isolado com a sua combinação com o TMF em doentes com CU ligeira-

moderada. O TMF após limpeza intestinal antimicrobiana contribuiu sinergicamente 

para a recuperação da composição de Bacteroidetes, o que está associado a resposta 

clínica e severidade da CU. (52)  

Não obstante o aparente benefício da sua utilização, caso sejam utilizados 

antibióticos pré-TMF deverá ser prudente esperar 48h-72h até TMF porque os mesmos 

podem ser deletérios para a microbiota do dador. (53) 

3.4 Administração  

Existem diversas formas de administração, sendo inicialmente mais utilizados 

os enemas e, posteriormente, a via nasogástrica, os enemas autoadministrados e a 

colonoscopia. Atualmente, existem também relatos de administração por PEG 

(gastrostomia endoscópica percutânea), PEC (cecostomia endoscópica percutânea) e 

cápsulas. Apesar de uma revisão sistemática do TMF na ICD ter demonstrado maior 

taxa de sucesso da colonoscopia do que dos outros métodos nesse contexto, a taxa de 

remissão clínica nas coortes e ECR de CU é similar entre GI Superior e inferior (26% e 

25% respetivamente). (26, 54) No entanto, o benefício associado à colonoscopia, 

comparativamente aos enemas, poderá dever-se, pelo menos parcialmente, à 

possibilidade de inoculação de todo o cólon e íleo, permitindo assim uma melhor 

avaliação da extensão e severidade da DII durante o procedimento. (55) 

Existem ainda algumas particularidades, como o caso da diminuição relativa de 

Firmicutes, cujo papel é de proteção da inflamação intestinal, no qual seria 

interessante explorar a via oral, através de cápsulas, ou via nasogástrica, uma vez que 

bactérias deste filo necessitam de germinação no trato gastrointestinal superior para 

garantir a sua viabilidade. (55) Dos ECR realizados, o único que não demonstrou ser 
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significativamente eficaz foi também o único que utilizou a via nasoduodenal. (28) No 

entanto, na síndrome metabólica verificou-se que a microbiota demorou 4 semanas 

para reverter ao original, logo o intervalo de 3 semanas utilizado neste ECR talvez não 

tenha sido suficiente. (28, 56) 

Por sua vez, a via retal poderá adquirir maior importância no contexto da 

diminuição relativa de Bacteroidetes, filo também ele com efeito protetor intestinal, 

dado que a acidez do suco gástrico poderá ser responsável pela sua destruição. (7)  

Para além disso, também o tipo de doença e consequentemente a sua 

localização poderão influenciar o tipo de via a utilizar, assim como a sua extensão ou 

severidade poderão comprometer a retenção da suspensão, sobretudo se a mesma for 

administrada via enema ou colonoscopia. (32)  

Relativamente às infusões, não existe consenso no que diz respeito ao número 

necessário. Estas parecem ser mais benéficas, sobretudo para manutenção do efeito, 

em contraste com o que se verifica na ICD. Vários fatores podem explicar isto, 

nomeadamente: a maior resistência à colonização na DII e também o facto de, em 

modelos animais, a colonização ocorrer com maior sucesso quando espécies 

intimamente relacionadas estão presentes em abundância. (23, 44) Relativamente à 

intensidade do tratamento, o ECR de Paramsothy et al. (2017) usou o protocolo mais 

intensivo de todos, no entanto obteve taxas de remissão semelhantes às de Moayyedi 

et al. (2015) e Costello et al. (2017) que usaram intensidades menores de tratamento, 

e que podem ser mais práticas fora do registo de investigação. (29-31)  

São necessários mais estudos que permitam controlar algumas variáveis, para 

averiguar qual o melhor método de administração, a frequência ideal do procedimento 

e, sobretudo eficácia a longo termo. 

 

4 Opinião dos doentes e profissionais de saúde  

 Apesar da satisfação dos doentes relativamente ao tratamento atual, Kahn et 

al. (2013) descreveu que a maioria dos doentes com CU, assim como os pais das 

crianças doentes, estariam interessados ou dispostos a considerar TMF. Como motivo, 

os mesmos destacaram a evidência de segurança e eficácia desta técnica e a falha das 

restantes terapias no que diz respeito à ausência de cura. Nas principais preocupações, 

os doentes apontaram o rastreio minucioso de infeções, nomeadamente nos dadores, 

e a higiene e limpeza do material fecal. (57) 

Um outro parâmetro a considerar são as opiniões dos doentes antes e após o 

procedimento, para verificar se as expectativas correspondem de facto à realidade. O 

primeiro artigo a analisar as alterações das opiniões dos doentes pré e pós-TMF 
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concluiu que os doentes com DC estão dispostos a fazer TMF devido à sua eficácia e 

recomendá-lo a outros pacientes. De facto, dos doentes com doença refratária à 

terapêutica atual, 94,07% escolheu TMF por não ter outra opção, e destes que 

realizaram TMF, a maioria revelou eficácia clínica satisfatória, com vontade de receber 

segundo TMF e de recomendar a mais pacientes. Além disso, mesmo nos doentes com 

doença não refratária, 78,65% escolheu TMF porque desejavam melhores resultados 

clínicos apesar da terapêutica atual ser eficaz, dados esses concordantes com os 

inicialmente apresentados por Kahn et al (2013). (58) Mais recentemente, através da 

análise de questionários anónimos, concluiu-se que o meio de administração eleito 

pelos doentes seria a colonoscopia e a principal preocupação passaria pela 

possibilidade de transmissão de doenças infeciosas. Também apontado pelos 

pacientes como importante para a realização de TMF foi o conhecimento do sucesso 

do TMF em outros pacientes, assim como a discussão do mesmo com o seu médico, 

sendo que para 50,7% dos doentes, isso poderia mudar a sua opinião sobre o TMF. 

(59) 

 Relativamente aos profissionais de saúde, as principais preocupações 

apontadas são a falta de evidência que suporte o TMF e questões de segurança, 

nomeadamente o risco de infeções. Ainda assim, uma proporção significativa 

referencia doentes para indicações além da ICD, apesar da evidência insuficiente. No 

total, apenas 6% ofereciam TMF nas suas instituições. (60) 
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Conclusão 
 Atualmente, o TMF é utilizado no contexto de ICD recorrente, tendo-se 

revelado um procedimento eficaz para erradicação deste microrganismo devido à sua 

capacidade de restabelecer a microbiota em falta (consequência da utilização prévia 

de antibióticos), suprimindo dessa forma o sobre crescimento de Clostridium difficile.  

No que respeita à DII, o tratamento poderá passar do atual controlo da 

inflamação para a restauração do equilíbrio microbiano, e consequentemente da 

imunidade. Nesta vertente, surge o TMF que tem provado ser benéfico na indução da 

remissão, nomeadamente na CU, sendo necessários mais estudos que comprovem 

estes resultados, sobretudo a eficácia a longo prazo, e que explorem o seu papel na 

DC. Dado a etiologia multifatorial da DII, a manipulação da microbiota poderá ser 

benéfica mas insuficiente para curar a DII, podendo por outro lado ser importante 

como terapêutica de resgate antes da cirurgia, adjuvante à terapêutica atual ou 

indicação em casos de falência/ intolerância à mesma, bem como em casos específicos 

de infeção concomitante por Clostridium difficile. (54) 

Apesar de ter poucos efeitos adversos (leves e autolimitados) a curto-prazo, é 

necessário comprovar a sua eficácia e segurança a longo-prazo. São ainda necessários 

mais estudos que determinem o melhor meio de administração; o papel dos 

antibióticos, lavagem intestinal e criopreservação da microbiota no contexto da DII; as 

características chave dos doentes que permitam identificar quem beneficiará mais com 

a terapia, bem como a fase da doença em que se encontram; o timing ideal para 

realização do TMF; e se existe benefício em administrar bactérias isoladas ou se o 

background bacteriano também será importante na eficácia do TMF. (23) 

 Para além do tratamento, o estudo do microbioma intestinal e seus 

metabolitos poderá ter no futuro implicações na predição do risco de doença, 

definição de subtipos biológicos e prevenção da DII. De facto, apesar de atualmente o 

perfil microbiano de dador se basear muito em critérios de exclusão, o futuro poderá 

passar pela identificação de dadores que se demonstrar estarem associados a 

melhores outcomes.  

São ainda necessários mais estudos sobre os vírus, sobretudo bacteriófagos, 

fungos, bactérias intestinais e respetivas inter-relações, que permitam uma melhor 

compreensão do seu papel na DII, bem como possíveis implicações terapêuticas dos 

mesmos, através do TMF ou outras técnicas de manipulação do microbioma intestinal.  
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Tabelas 

Tabela 1- Comparação das características dos quatro ensaios clínicos randomizados 

acerca da eficácia e segurança do transplante de microbiota fecal na Colite ulcerosa. 

(28-31) 

 Moayyedi et al. 

(2015)
1
 (30) 

Rossen et al. (2015) (28) Paramsothy et al. 

(2017) (29) 

Costello et al. (2017) 

(26, 31) 

Tamanho amostra (CU
2
) 75 (38 TMF) 50 (23 TMF) 81 (41 TMF) 73 (38 TMF) 

Placebo Água Fezes próprias Solução salina isotónica Fezes próprias em solução 

salina   

Severidade da doença Mayo ≥4 com subscore 

endoscópico ≥1 

SCCAI 4-11 e subscore 

endoscópico ≥ 1 

Mayo 4-10 Mayo 3-10 com subscore 

endoscópico ≥2 

Preparação do paciente Sem lavagem intestinal 

ou antibioterapia prévia 

Com lavagem intestinal _______________ __________ 

Fezes frescas/ congeladas Frescas + congeladas Frescas  Congeladas Congeladas 

Exposição ao oxigénio Aeróbia  Aeróbia Aeróbia Anaeróbia  

Peso das fezes (por TMF) 8.3g 85-208g 37.5g 50g (colonoscopia) 

 25g (enemas) 

Solvente Água (50 mL) Solução salina (500 mL) Solução salina (150mL)  Solução salina  

Aditivos __________________ __________________ Glicerol, odorante e 

corante  castanho (TMF e 

placebo) 

Glicerol (10%) 

Fezes de dador Fezes de dador único Fezes de dador único3 Fezes de conjunto 3-7 

dadores 

Fezes de conjunto 3-4 

dadores 

Via de administração Enemas semanais Nasoduodenal Colonoscopia (1 vez) + 40 

enemas (5 vezes/semana) 

Colonoscopia (1 vez) + 

enemas (2 vezes) 

Nº de infusões 6 (1 por semana) 2 (com intervalo de 3 semanas) 40 infusões (em 8 

semanas) 

3 

Eficácia na indução da 

remissão (%) 

(TMF vs placebo) 

24% vs 5%  

(p=0.03)  

(às 7 semanas) 

 

30.4% vs 20% (p= 0.51)4 

Remissão clínica e endoscópica 

não estatisticamente 

significativa 

27% vs 8% (p=0.021) 

Remissão clínica livre de 

esteroides com remissão/ 

resposta endoscópica  

32% vs 9% 

p=0.02 

39%(dador B)  vs 

10%(restantes dadores) 

(p=0.06) 

Resposta clínica (%) 

(TMF vs placebo) 

39% vs 24% 

(p=0.16) 

48% vs 52%  

(p=0.58) 

54% vs 23%  

p=0.004 

55%vs 20%  

p<0.01 

Remissão clínica (%) 

(TMF vs controlo) 

___________________ 30% vs 32% 

(p=1.0) 

44% vs 20% 

p=0.02 

50% vs 17%  

p<0.01 

Diversidade da microbiota 

intestinal (RNA 16s 

ribossómico) 

Maior após 

procedimento no grupo 

TMF (p=0.02) 

 

Similar ao dador às 12 semanas 

nos respondedores (TMF) 

Maior  após procedimento 

no grupo TMF (4ª semana) 

____________ 

Relacionada com remissão Lachnospiraceae e 

Ruminococcus 

Clostridium IV , XIVa, XVIII 

 

Fusobacterium spp  - falta 

de remissão 

 

Efeitos laterais  

(TMF vs placebo) 

Sem diferenças 

estatisticamente 

significativas  

 

78.3% vs 64% 

(relacionados com TMF) 

78% vs 83% 

Sem diferenças 

estatisticamente 

significativas  

Sem diferenças 

estatisticamente 

significativas  

 

Efeitos laterais sérios 

(doentes) 

3 (TMF) vs 2 (placebo)  2 (TMF) vs 2 (placebo) 

(não relacionados com TMF) 

2 (TMF) vs 1 (placebo) 3 (TMF) vs 2 (placebo) 

                                                           
1 Apesar de, inicialmente, o Data Monitoring and Safety Commitee ter aconselhado interromper o ensaio por futilidade, todos os 
pacientes envolvidos no ensaio tiveram permissão para completar o estudo, acabando por revelar posteriormente resultados 
estatisticamente significativos na indução da remissão.  
2
 Colite Ulcerosa 

3
 Sem mistura de fezes de vários dadores 

4 Análise de acordo com intenção de tratar 
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Anexos 

Tabela 2 - Recomendações para o rastreio de dadores de fezes5 – adaptação e 

tradução de Bakker et al. (2017) (45) 

Recomendações para o rastreio de dadores de fezes 

 
História 

 
Uso de antibióticos nos últimos 3 meses 

Atopia, alergias ou doenças autoimunes 

Transfusões de sangue 

Doença gastrointestinal (DII, SII, pólipos ou cancro colorretal) 

Encarceramento, tatuagens ou piercings nos últimos 6 meses 

Doenças infeciosas (VHB, VHC, VIH, HTLV, malária, tripanossomíase, tuberculose, rotavírus, 

Giardia lamblia) 

Distúrbios metabólicos (obesidade mórbida, diabetes) 

Distúrbios neurológicos 

Receção prévia de transplante de tecido/órgão/transfusão de sangue 

Comportamentos sexuais de risco 

Histórico de viagens 

Uso de qualquer medicação ou drogas ilegais 

 

Teste de fezes 

 
Adenovírus 40/41 Isospora spp. 

Adenovírus não 41/41 Microscopia para parasitas, cistos e óvulos 

Aeromonas spp. Microsporidium spp. 

Astrovirus Norovírus tipo I e II 

Blastocystis hominis Campylobacter spp. 

Clostridium difficile Plesiomonas shigelloides 

Cryptosporidium spp. Rotavírus 

Dientamoeba fragilis Salmonella spp. 

Enterobacteriaceae produtora de ESBL Sapovírus 

Entamoeba histolytica Escherichia coli produtora de toxina Shiga 

Enterovirus Shigella spp. 

Giardia lamblia Enterococcus spp. Resistente a vancomicina. 

Helicobacter Pylori Yersinia spp. 

 
Serologias 

 

CMV HIV 

EBV HTLV 

Entamoeba histolytica Strongyloides spp. 

Vírus da hepatite A, B, C, E Treponema pallidum 

  

                                                           
5
 DII: Doença inflamatória intestinal; SII: Síndrome do intestino irritável; VHB: vírus da hepatite B; VHC: vírus da 

hepatite C; VIH: vírus de imunodeficiência humana; HTLV: vírus T-linfotrópico humano; CMV: citomegalovírus; EBV: 
vírus Epstein-Barr. 
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FORMA E PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS

A página de identificação
 Deve conter:

a. Título do artigo, em português e inglês, que deverá ser conciso, porém informativo; deverá expressar
com precisão o conteúdo do manuscrito. Além disso, o título é importante para os médicos e
pesquisadores localizarem um artigo nas bases de dados bibliográficas, uma vez que publicado. Por
favor, certifique-se que o título:

 - não é uma pergunta.
 - não inclui dois pontos ou qualquer outra pontuação para torná-lo duas partes.

 - não reafirma o tipo de artigo. Exemplo: Relato de Caso, Revisão.
 - não indica o tipo de análise estatística. Exemplo: Análise Multivariada.

 - não inclui o nome da instituição.
b. Nome completo de cada autor e afiliação institucional.
c. Nome do departamento e Instituição ao qual o trabalho deve ser atribuído.
d. Nome, endereço, fax e e-mail do autor responsável e a quem deve ser encaminhada

correspondência,
e. Fontes de auxílio à pesquisa
f. Para trabalho apresentado em Reunião científica, indicar o nome da reunião, local, data, tipo de

apresentação.

Resumo
 A segunda página deve conter o resumo, em português e inglês, de não mais que 200 palavras. Para os

artigos originais e de revisão deve ser estruturado, destacando os objetivos do estudo, métodos, principais
resultados apresentando dados significativos e as conclusões. Para informações clínicas e artigos especiais,
o resumo não necessita ser estruturado, porém deve conter as informações importantes para
reconhecimento do valor do trabalho, como descrito em detalhes nas publicações:

 Haynes RB, Mulrow CD, Huth EJ, Altman DG, Gardiner MJ. More informative abstracts revisited. Ann Intern
Med 1990;113:69-76

 Ad Hoc Working Group for Critical Appraisal of the Medical Literature. A proposal for more informative
abstracts of clinical articles. Ann Intern Med 1987;106:598-604

Descritores
 Abaixo do resumo, especificar de três a seis termos em português e inglês, que definam o assunto do

trabalho. Devem ser obrigatoriamente, baseados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), publicados
pela Bireme e disponíveis no endereço eletrônico (http://decs.bvs.br), e no Medical Subject Headings
(MeSH) da National Library of Medicine, disponíveis no endereço eletrônico
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).

Limites de apresentação do manuscrito conforme o tipo de artigo
 

Tipo de artigo e
Máximo de autores Resumo Corpo do manuscrito Figuras e tabelas Referências

Editorial Nenhum 900  5
Artigo original (8) 200 3000 5 30
Informações clínicas (6) 200 1500 3 20
Artigo de Revisão (8) 200 5000 8 60
Artigos especiais 200 2000  30
Editorial: deve conter até 900 palavras e 5 referências.

Artigos originais:
 O texto deve ter até 3000 palavras, excluindo referências e tabelas. Deve conter no máximo 5 tabelas e/ou

figuras. O número de referências bibliográficas não deve exceder 30.
  

Sua estrutura deve conter:

Introdução: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua importância e as lacunas do
conhecimento.
Método: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de seleção
devem ser descritos de forma objetiva e completa. Inserir o número do protocolo de aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa e informar que a pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos
exigidos.

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo somente os dados
encontrados sem interpretações ou comentários, podendo para maior facilidade de compreensão, serem
acompanhados por tabelas, quadros e figuras. O texto deve complementar e não repetir o que está
descrito nas ilustrações.
Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, enfatizando os novos e
importantes aspectos observados no estudo e discutindo as concordâncias e divergências com outras
pesquisas já publicadas.
Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou hipóteses do estudo, fundamentada nos resultados e
discussão, coerente com o título, proposição e método.

Informações clínicas:
 Relatos de casos clínicos, apresentação de notas técnicas, métodos e equipamentos. Devem abordar

questões de interesse para a Coloproctologia e especialidades afins.
  

Sua estrutura deve conter:

Introdução: deve ser breve e apontar a relevância do tema.
Apresentação do caso clínico, ou técnica, ou método, ou equipamento: deve ser descrito com
clareza e objetividade. Apresentar dados significativos para a Coloproctologia e especialidades afins, ter
no máximo cinco figuras incluindo tabelas.
Discussão: deve ser fundamentada na literatura.

O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluídas as referências e figuras. Recomenda-se não citar as
iniciais do paciente e datas, sendo mostrados apenas os exames laboratoriais relevantes para o diagnóstico
e discussão. O número total de ilustrações e/ou tabelas não deve ser superior a 3 e o limite de referências
bibliográficas é 20. Quando o número de casos apresentados exceder 3, o manuscrito será classificado
como uma Série de Casos, e serão aplicadas as mesmas regras de um artigo original.
Artigo de revisão:

 Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, conduzido por meio da síntese rigorosa de resultados de
estudos originais, quantitativos ou qualitativos, com o objetivo de responder claramente a uma questão
específica e de relevância para a Coloproctologia e especialidades afins. A estratégia de busca dos estudos
originais, os critérios utilizados para seleção daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos
empregados na síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados que poderão ou não incluir
metanálise.

  
Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a síntese de múltiplos estudos publicados e
possibilita conclusões gerais a respeito de uma área específica de estudo, contribuindo para o
aprofundamento do conhecimento do tema investigado. É necessário seguir padrões de rigor metodológico,
clareza na apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga identificar as características reais dos
estudos incluídos na revisão. Etapas da revisão integrativa: elaboração da pergunta norteadora, estratégia
de busca, coleta de dados, análise critica dos estudos incluídos, apresentação da revisão integrativa e
discussão dos resultados.

  
O texto não deve ultrapassar 5000 palavras, excluindo referências e tabelas. O número total de ilustrações e
tabelas não deve ser superior a 8. O número de referências bibliográficas deve se limitar a 60.

Artigos especiais:
 Devem conter até 2.000 palavras e até 30 referências bibliográficas.

  
Em todas as categorias a citação dos autores no texto deverá ser numérica e sequencial, utilizando
algarismos arábicos entre parênteses e sobrescritos, evitando indicar o nome dos autores.

  
Citações no texto e referências citadas em legendas de tabelas e figuras devem ser numeradas
consecutivamente na ordem em que aparecem no texto, com algarismos arábicos (números índices). Deve-
se incluir apenas o número da referência, sem outras informações.

Tabelas:
 Cada tabela deve ser enviada em folha separada. As tabelas devem ser numeradas consecutivamente, com

algarismos arábicos, na ordem que foram citadas no texto e encabeçadas por um título apropriado. Devem
ser citadas no texto, sem duplicação de informação. As tabelas, com seus títulos e rodapés, devem ser
autoexplicativas. Tabelas provenientes de outras fontes devem citar as referências originais no rodapé.

Figuras:
 As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos etc.) devem ser enviadas individualmente.

  
Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto
e serem suficientemente claras para permitir sua reprodução. Fotocópias não serão aceitas.

Análise estatística:
 Os autores devem demonstrar que os procedimentos estatísticos utilizados foram não somente apropriados

para testar as hipóteses do estudo, mas também corretamente interpretados. Os níveis de significância
estatística (ex.p<0,05; p<0,01; p<0,001) devem ser mencionados.

Abreviações:
 As abreviações devem ser indicadas no texto no momento de sua primeira utilização. Em seguida, não se

deve repetir o nome por extenso.

Nome de medicamentos:
 Deve-se usar o nome genérico.
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Agradecimentos:
 Devem incluir as colaborações de pessoas, grupos ou instituições que merecem reconhecimento, mas que

não tem justificadas suas inclusões como autoras; agradecimentos por apoio financeiro, auxílio técnico, etc.

Referências:
 Devem ser numeradas consecutivamente na mesma ordem em que foram citadas no texto e identificadas

com números arábicos. A apresentação deverá estar baseada no formato denominado "Estilo Vancouver".
Os títulos de periódicos deverão ser abreviados de acordo com estilo apresentado pela List of Journal
Indexed in Index Medicus, da National Library of Medicine e disponibilizados no endereço
(http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html).

  
Os autores devem certificar-se de que as referências citadas no texto constam da lista de referências com
datas exatas e nomes de autores corretamente grafados. A exatidão das referências bibliográficas é de
responsabilidade dos autores. Comunicações pessoais, trabalhos inéditos ou em andamento poderão ser
citados quando absolutamente necessários, mas não devem ser incluídos na lista de referências
bibliográficas; apenas citados no texto ou em nota de rodapé.

  
Para todas as referências, cite todos os autores até seis.

  
Acima de seis, cite os seis primeiros, seguidos da expressão et al..

  
Pedimos que os textos sejam escritos da maneira mais enxuta possível. Os textos curtos cursam com
menores tempos de revisão e diagramação, e acabam tendo maiores chances de serem publicados
rapidamente.
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ESCOPO
 Journal of Coloproctology (JCOL) publica artigos que contribuam para o aperfeiçoamento e o

desenvolvimento da prática, da pesquisa e do ensino em Coloproctologia e especialidades afins. A partir do
vol. 31, n.3 de 2011 passou a ser publicada no idioma inglês.

  
Categorias de manuscritos aceitos:

 Editorial: manuscrito sobre assuntos de interesse para o momento histórico, com repercussão para
Coloproctologia e especialidades afins.

 Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos e que agreguem valores à Coloproctologia.
 Informações clínicas: relatos de casos clínicos, apresentação de técnicas, métodos e equipamentos.

 Artigo de Revisão: artigos de síntese – revisão sistemática sem ou com metanálise e revisão integrativa.
 Artigo especial: artigos que não se enquadram nas categorias acima e são de interesse para a

Coloproctologia. Serão realizados a convite do Corpo Editorial.

POLÍTICA EDITORIAL
 As normas são baseadas no formato proposto pelo International Committe of

Medical Journal Editors (ICMJE) e publicado no artigo: Uniform requeriments
for manuscripts submitted to biomedical journals, que foi atualizado em abril de
2010 e está disponível no endereço eletrônico (http://www.icmje.org).

Originalidade dos manuscritos
 Os manuscritos poderão estar em português e inglês, devem ser inéditos e

destinar-se exclusivamente à Journal of Coloproctology, não sendo permitida
sua apresentação simultânea a outro periódico, tanto no que se refere ao texto,
como figuras ou tabelas, quer na íntegra ou parcialmente, excetuando-se
resumos ou relatórios preliminares publicados em Anais de Reuniões
Científicas.

Critérios de autoria:
 A inclusão de um autor em um manuscrito encaminhado para publicação só é justificada se ele contribuiu

significativamente, do ponto de vista intelectual, para a sua realização. Fica implícito que o autor participou
em pelo menos uma das seguintes fases: 

 1) concepção e planejamento do trabalho, bem como da interpretação das evidências;
 2) redação e/ou revisão das versões preliminares e definitiva;

 3) aprovou a versão final.
  

A coleta e catalogação de dados não constituem critérios para autoria. Igualmente, não devem ser
considerados autores, auxiliares técnicos que fazem a rotina, médicos que encaminham pacientes ou
interpretam exames de rotina e chefes de serviços ou departamentos, não diretamente envolvidos na
pesquisa. A essas pessoas poderá ser feito agradecimento especial.

Conflitos de interesse
 Solicitamos aos autores para declararem todas as formas de conflitos de interesse.

 Declaração de conflitos de interesse
 Na ausência de conflitos de interesse o mesmo deve ser declarado. O autor pode consultar:

 Richard S. Beyond conflict of interest a common problem Building a convincing case What should the BMJ
be doing? BMJ. 1998;317.

Registro de ensaios clínicos
 Journal of Coloproctology apóia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da

Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Serão aceitos para
publicação, os artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos
Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços
estão disponíveis no site (http://www.icmje.org). O número de identificação deverá ser registrado no final do
resumo.

Considerações éticas
 Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia de aprovação emitida pelo

Comitê de Ética em Pesquisa, reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP),
segundo as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 196/96 ou órgão equivalente no
país de origem da pesquisa.

 Para pesquisas que não envolveram direta e indiretamente Seres Humanos, deverão ser descritas no
método e informada.
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Propriedade do manuscrito
 Os manuscritos são de responsabilidade exclusiva dos autores que devem assinar e encaminhar a

Declaração de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais.

Descrição dos procedimentos
 Cada artigo submetido para o Journal of Coloproctology é inicialmente analisado quanto ao cumprimento das

normas estabelecidas nas Instruções aos Autores, sendo devolvido em caso de não atendimento. Se
aprovado, é encaminhado para avaliação de dois relatores, que o analisam com base no Instrumento de
Análise e Parecer elaborado especificamente para tal finalidade, bem como, opinam sobre o rigor
metodológico da abordagem utilizada. Havendo discordância nos pareceres, o manuscrito é encaminhado a
um terceiro relator. O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. Os pareceres dos
relatores são analisados pelo Conselho Editorial que, se necessário, indica as alterações a serem efetuadas.
Os trabalhos seguem para publicação somente após a aprovação final dos pareceristas e do Conselho
Editorial.
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