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Resumo 

A cirurgia bariátrica é considerada atualmente a opção terapêutica mais 

eficaz para o tratamento a longo prazo da obesidade, permitindo uma perda de 

peso significativa e sustentada, a redução da mortalidade e a remissão de várias 

comorbilidades associadas, o que contribui para uma melhor qualidade de vida.  

Evidências recentes mostram que a cirurgia bariátrica tem repercussões na 

microbiota intestinal, sendo esta definida como o conjunto de microrganismos que 

habitam o trato gastrointestinal humano. Estas alterações na microbiota intestinal 

resultam de vários fatores relacionados com a técnica cirúrgica realizada. Sabe-se 

que o Bypass Gástrico em Y-de-Roux (BGYR) provoca drásticas modificações 

anatómicas e fisiológicas no trato gastrointestinal, as quais potenciam alterações 

funcionais e taxonómicas na microbiota intestinal. Por sua vez, estas alterações 

parecem contribuir para a perda ponderal acentuada a longo prazo e benefícios 

metabólicos da cirurgia bariátrica. Portanto, a microbiota intestinal parece ser, em 

parte, responsável pelo sucesso da cirurgia. 

Os mecanismos subjacentes às alterações na microbiota intestinal ainda 

não estão totalmente compreendidos. Adicionalmente, há limitados estudos sobre 

os efeitos do BGYR e outros procedimentos de cirurgia bariátrica na composição 

da microbiota intestinal. A presente revisão da literatura tem, assim, como objetivo 

avaliar o impacto do BGYR na composição da microbiota intestinal e compreender 

os potenciais mecanismos subjacentes a estas alterações. 

 

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica, Bypass Gástrico em Y-de-Roux, Microbiota 

intestinal, Microbioma Intestinal 
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Abstract 

Bariatric surgery is currently considered the most effective therapeutic 

option for the long-term treatment of obesity, allowing a significant and sustained 

weight loss, reduction of mortality and remission of several associated 

comorbidities, which contributes to a better quality of life. 

Recent evidence shows that bariatric surgery has repercussions on the gut 

microbiota, defined as a set of microorganisms that inhabit the human 

gastrointestinal tract. These changes on gut microbiota result from several factors 

related to the surgical technique performed. It is known that Roux-en-Y Gastric 

Bypass (RYGB) causes drastic anatomical and physiological modifications in the 

gastrointestinal tract, which potentiate functional and taxonomic changes in the gut 

microbiota. In turn, these changes seem to contribute to significant long-term 

weight loss and metabolic benefits of bariatric surgery. Therefore, the gut 

microbiota might be partly responsible for the success of the surgery. 

The mechanisms underlying the changes in the gut microbiota are not yet 

fully understood. Additionally, there are limited studies concerning the effects of 

RYGB and other bariatric surgery procedures on the composition of the gut 

microbiota. Therefore, the present literature review aims to evaluate the impact of 

RYGB on the composition of the gut microbiota and to understand the potential 

mechanisms underlying these changes. 

 

Key Words: Bariatric Surgery, Roux-en-Y Gastric Bypass, Gut microbiota, Gut 

microbiome 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 

 
 
AB – Ácidos Biliares 
 
AGCCs – Ácidos Gordos de Cadeia Curta 
 
A. muciniphila – Akkermansia muciniphila 
 
BGYR – Bypass Gástrico em Y-de-Roux 
 
E. coli – Escherichia coli 
 
HC – Hidratos de Carbono 
 
IMC – Índice de Massa Corporal  
 
LPS – Lipopolissacarídeo 
 
MO – Microrganismos 
 
SG – Sleeve Gástrico 
 
TGI – Trato Gastrointestinal 
 
TMA – Trimetilamina  
 
TMAO – N-óxido de trimetilamina 
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Introdução 

A obesidade é uma doença crónica, de etiologia multifatorial e difícil 

tratamento, que está associada a elevadas taxas de mortalidade e a diversas 

comorbilidades(1), constituindo atualmente um dos principais problemas de saúde 

pública a nível mundial(2).  

Devido à ausência de medidas preventivas e terapêuticas conservadoras 

eficazes no combate à obesidade(3-5), a cirurgia bariátrica é considerada a opção 

terapêutica atual mais eficaz para o tratamento a longo prazo desta doença(2-9), 

permitindo uma perda de peso significativa e sustentada ao longo do tempo(2, 5, 8, 

10, 11), a redução da mortalidade(2, 5, 8) e a remissão de várias comorbilidades 

associadas(2, 8, 10, 11). Esta cirurgia contribui assim para uma melhor qualidade de 

vida dos indivíduos(2), sendo considerada em doentes com Índice de Massa 

Corporal (IMC) ≥40Kg/m2 ou ≥35 Kg/m2 com comorbilidades associadas, quando 

os tratamentos conservadores não são bem-sucedidos(4). Os procedimentos de 

cirurgia bariátrica mais realizados atualmente são o Sleeve Gástrico (SG) e o 

Bypass Gástrico em Y-de-Roux (BGYR)(10, 12).  

Evidências recentes mostram que a cirurgia bariátrica tem repercussões na 

microbiota intestinal(13), sendo esta definida como o conjunto de microrganismos 

(MO) que habitam o trato gastrointestinal (TGI) humano(14, 15). Num indivíduo 

adulto saudável, esta é composta maioritariamente por MO anaeróbios estritos(14, 

15), predominando os filos Firmicutes e Bacteroidetes e, em menor proporção, os 

filos Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria e Verrucomicrobia(14). 

Dado o número limitado de estudos que avaliam os efeitos do SG na 

microbiota intestinal e que comparam este método com outros procedimentos de 

cirurgia bariátrica, esta revisão temática focar-se-á unicamente no BGYR. 
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As alterações na composição da microbiota intestinal ocorrem devido a 

vários fatores relacionados com a técnica cirúrgica realizada(16). Atualmente sabe-

se que o BGYR provoca importantes rearranjos anatómicos e fisiológicos no 

TGI(13, 17-19) que resultam em alterações no pH gastrointestinal(20-26) e na 

biodisponibilidade de oxigénio a nível intestinal(9, 20, 22, 24, 26, 27), malabsorção de 

nutrientes(9, 25, 26, 28), aceleração do esvaziamento gástrico(7, 21, 29) e aumento 

concomitante da produção de hormonas intestinais(29, 30), alterações no 

metabolismo dos ácidos biliares (AB)(20, 24, 25, 31, 32), diminuição da ingestão 

alimentar(9, 20) e alterações nas preferências alimentares(9, 20, 33, 34). Todos estes 

mecanismos parecem contribuir per se para as alterações na composição da 

microbiota intestinal(23), porém ainda não estão totalmente compreendidos(20). 

Por sua vez, estas alterações funcionais e taxonómicas na microbiota 

intestinal parecem contribuir para a perda de peso significativa a longo prazo e 

benefícios metabólicos mediados pela cirurgia bariátrica(13, 18, 19). No entanto, a 

contribuição destas alterações para os benefícios metabólicos alcançados após a 

cirurgia ainda não está totalmente esclarecida.(32) Desta forma, nos últimos anos 

tem-se verificado um interesse crescente em compreender quais as alterações na 

microbiota intestinal que suportam os benefícios da cirurgia bariátrica na perda de 

peso e no metabolismo do hospedeiro.(18) 

Até ao momento, apenas um número limitado de estudos avaliaram os 

efeitos do BGYR e outras técnicas de cirurgia bariátrica na microbiota intestinal. 

Esta revisão tem, assim, como objetivo avaliar o impacto do BGYR na 

composição da microbiota intestinal e compreender os potenciais mecanismos 

subjacentes a estas alterações. 
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Metodologia 

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados PubMed e 

Scopus utilizando os seguintes termos de pesquisa: “Bariatric Surgery”, “RYGB”, 

“Roux-en-Y Gastric Bypass” combinados com os termos “Gut microbiota”, “Gut 

microbiota composition”, “Intestinal microbiota”, “Gut microbiome”. A seleção 

inicial dos artigos foi realizada com base no ano de publicação (artigos publicados 

entre 2015 e 2019) e a partir da leitura do título e/ou resumo do artigo. Após a 

leitura do texto integral foram selecionados os artigos que cumpriam os objetivos 

desta revisão. A bibliografia dos artigos incluídos também foi alvo de revisão, de 

forma a identificar estudos adicionais relevantes sobre o tema.  

 

Bypass Gástrico em Y-de-Roux 

O BGYR é um procedimento de cirurgia bariátrica do tipo misto (combina o 

efeito restritivo com a componente malabsortiva)(6, 35), sendo considerado 

atualmente o procedimento gold standard.(36) Esta técnica cirúrgica consiste na 

criação de uma pequena bolsa gástrica proximal(3, 8, 9, 37), com uma capacidade 

aproximadamente de 15-30 mL(8, 9), com o objetivo de limitar a capacidade de 

ingestão alimentar e promover assim uma sensação de saciedade mais precoce 

(componente restritiva).(37) Adicionalmente, o jejuno é dividido abaixo do ligamento 

de Treitz e, de forma a restabelecer a continuidade do TGI, o seu segmento distal 

é anastomosado à nova bolsa gástrica (gastrojejunostomia), formando o membro 

alimentar. Por sua vez, o membro biliopancreático (intestino proximal) é 

anastomosado, normalmente, a uma distância distal de 75-150cm da 

gastrojejunostomia, formando o canal comum. Desta forma, o canal comum 

estende-se desde a jejunojejunostomia até à válvula ileocecal(3).  
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No BGYR, a componente restritiva é assim acompanhada por um bypass 

do estômago distal excluso, duodeno e porção proximal do jejuno.(9, 23, 37), o que 

se traduz numa malabsorção de nutrientes (componente malabsortiva).(37)  

 

Potenciais mecanismos subjacentes às alterações na microbiota intestinal 

  Alguns mecanismos são propostos para explicar as alterações que ocorrem 

na microbiota intestinal após o BGYR(9, 17).  

1. Aumento do pH gastrointestinal: 

No BGYR, a redução do tamanho do estômago resulta numa diminuição da 

secreção de ácido clorídrico, o que se traduz num aumento do pH gástrico.(21-23, 25) 

Consequentemente, o pH de todo o TGI a partir do estômago é afetado.(25)  

Evidências mostram que o aumento do pH gastrointestinal após o BGYR 

influencia significativamente a composição da microbiota intestinal(21, 25), 

verificando-se um crescimento bacteriano significativo na bolsa gástrica(21), que 

também é observado ao nível do membro alimentar e do canal comum(38).  

Adicionalmente, a redução da acidez na bolsa gástrica e consequente 

diminuição da barreira gástrica parece facilitar a colonização intestinal pela 

microbiota oral(22, 39), explicando, desta forma, a maior abundância de 

Streptococcus spp., Fusobacterium nucleatum, Bifidobacterium dentium e 

algumas Veillonella spp. na microbiota intestinal(22). O aumento da abundância de 

bactérias orais e gástricas no cólon após o BGYR parece resultar assim, pelo 

menos em parte, do aumento do pH gástrico(18, 39).  

O aumento geral do pH gastrointestinal cria também um ambiente mais 

favorável ao crescimento de bactérias sensíveis ao pH ácido, tais como 

Escherichia coli (E. coli) e Bacteroides spp.(40). Além disso, sabe-se que o 
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aumento do pH intestinal modifica o potencial de oxirredução do intestino, pelo 

que pode também afetar os MO aeróbios e anaeróbios facultativos(7, 22). 

2. Aumento da biodisponibilidade de oxigénio a nível intestinal: 

Em condições fisiológicas normais, o oxigénio é completamente removido 

antes do início do cólon. Contudo, no BGYR, o encurtamento do intestino delgado 

conduz a um aumento da concentração de oxigénio, atingindo este uma maior 

extensão no lúmen intestinal(9, 17). A presença de oxigénio nas partes mais distais 

do intestino favorece o crescimento de bactérias anaeróbias facultativas(9, 17, 26, 39), 

como é o caso da maior parte das espécies do filo Proteobacteria(26). Pelo 

contrário, resulta numa diminuição das populações anaeróbias estritas(9, 26, 39), 

sendo o filo Firmicutes dominado por estas bactérias(26).   

3. Malabsorção de nutrientes: 

A componente malabsortiva do BGYR potencia a presença de nutrientes 

parcialmente digeridos nas partes distais do intestino, aumentando assim a 

disponibilidade de alguns hidratos de carbono (HC) na microbiota intestinal que, 

em condições normais, seriam absorvidos. Isto parece promover o crescimento de 

algumas bactérias específicas a nível intestinal, como por exemplo, A. 

muciniphila(18). Adicionalmente, favorece o crescimento de enterobactérias, uma 

vez que estas apresentam uma grande flexibilidade na fermentação de HC(8).  

4. Aceleração do esvaziamento gástrico e aumento concomitante da 

produção de hormonas intestinais: 

Como o tamanho da bolsa gástrica é significativamente reduzido no BGYR, 

a entrada de alimentos no estômago tem um efeito desproporcional sobre os 

mecanorreceptores na mucosa gástrica, pelo que o estômago tenta progredir os 

alimentos o mais rápido possível para o intestino delgado, de forma a proteger-se 
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de uma pressão excessiva. Desta forma, os alimentos alcançam o intestino 

delgado muito mais rapidamente e num estado menos transformado(10). A rápida 

libertação de nutrientes para o íleo distal e o aumento da concentração de 

nutrientes nos segmentos intestinais distais resultam num aumento da secreção 

de várias hormonas intestinais envolvidas no processo de saciedade (por 

exemplo, Glucagon like peptide-1 e Peptídeo YY)(10, 29, 30), de forma a reduzir a 

ingestão alimentar e limitar a rápida chegada de alimentos ao intestino delgado(10). 

Sabe-se que estas hormonas permanecem elevadas 10 anos após o BGYR(30) e 

que estas podem afetar a composição da microbiota intestinal(24). 

5. Alterações no metabolismo dos AB: 

O metabolismo dos AB é acentuadamente alterado após o BGYR devido às 

alterações na transformação e desconjugação dos AB, mediadas pela microbiota 

intestinal, e às alterações na extração hepática dos AB em recirculação(20).  

A rápida libertação de AB no membro biliopancreático, na ausência de 

alimentos, cria um microambiente que favorece o crescimento de membros 

específicos da microbiota intestinal, que prosperam num ambiente enriquecido em 

AB. Acredita-se que estes MO protejam a mucosa intestinal das elevadas 

concentrações de AB no membro biliopancreático após o BGYR. Este efeito 

protetor advém do facto destes MO (por exemplo, as espécies do género 

Bacteroides) serem capazes de converter rapidamente os AB primários em AB 

secundários, facilitando, desta forma, a sua absorção a nível intestinal(10). Após 

esta cirurgia verifica-se assim um aumento da capacidade de desconjugação(21) e 

7ᾳ-desidroxilação(31) da microbiota intestinal, que estão envolvidas na síntese de 

AB secundários(41). A presença de MO capazes de produzir AB secundários no 
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membro biliopancreático sugere que o BGYR induz a transformação de AB 

primários mais acima no TGI comparativamente com o TGI normal(21).  

Sabe-se que os AB exercem uma forte pressão seletiva sobre a microbiota 

intestinal(32, 42) devido às suas propriedades antimicrobianas (modificam a 

integridade da membrana)(21, 42, 43), pelo que o aumento dos AB no lúmen 

intestinal após o BGYR tem efeitos antimicrobianos na microbiota intestinal(21, 32). 

Adicionalmente, no BGYR, o contacto dos nutrientes com os AB só ocorre 

ao nível do canal comum(3, 21). Desta forma, partes do jejuno distal e íleo proximal 

são expostas a quantidades anormalmente elevadas de nutrientes e ácidos 

biliares(44, 45). Concomitantemente, há um encurtamento da via da circulação 

entero-hepática, o que faz com que o contacto dos AB luminais com o íleo ocorra 

de forma mais antecipada. Isto traduz-se numa reabsorção mais precoce e ativa 

dos AB e, consequentemente, num aumento dos AB séricos(46). O aumento da 

concentração sérica dos AB totais durante vários anos após o BGYR (31, 44, 47-49) 

parece contribuir para as alterações na microbiota intestinal(10).  

6. Diminuição da ingestão alimentar e alteração das preferências alimentares: 

A composição da dieta desempenha um papel determinante na modulação 

da composição e diversidade microbiana(50). Estudos mostram que uma dieta rica 

em gorduras promove um aumento da proporção relativa do filo Firmicutes e uma 

diminuição concomitante do filo Bacteroidetes(21), bem como uma redução 

significativa da densidade bacteriana total(42, 51). O mesmo padrão de alterações é 

observado em indivíduos obesos e normoponderais aquando de um aumento da 

ingestão alimentar. Desta forma, a diminuição da ingestão alimentar e as 

frequentes alterações observadas nas preferências alimentares após o BGYR 

estão associadas a variações na composição da microbiota intestinal(21).  
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Estudos mostram que indivíduos submetidos a BGYR apresentam 

frequentemente uma diminuição do consumo e preferência por alimentos ricos em 

gordura(21, 52, 53) e/ou açúcar(21, 53). Estas alterações nas preferências alimentares 

parecem resultar das consequências viscerais negativas que advêm da ingestão 

de alimentos ricos em gordura e/ou HC simples, que levam, consequentemente, 

os indivíduos a reduzirem o teor dos mesmos na sua dieta(20).  

 

Principais alterações na composição da microbiota intestinal 

Estudos mostram que a microbiota intestinal de indivíduos obesos 

apresenta uma menor abundância e variabilidade de espécies bacterianas do que 

a dos indivíduos normoponderais(39, 54-56). Sabe-se que o BGYR promove 

alterações significativas na composição da microbiota intestinal que são 

evidenciadas logo após o 3º mês de cirurgia(6, 7, 22, 23, 26, 31, 50, 57, 58). Depois deste 

procedimento verifica-se um aumento da riqueza de espécies(7, 22, 58) e genes(22) e 

da diversidade(8, 22, 39, 57) da microbiota intestinal, o que reflete uma melhoria do 

perfil metabólico dos indivíduos(59). Para este aumento parecem contribuir as 

alterações na biodisponibilidade de oxigénio, no pH e na concentração de AB a 

nível intestinal, que promovem o aumento da abundância de MO anaeróbios 

facultativos, sensíveis ao pH ácido e tolerantes à bílis, respetivamente(39). 

Estudos apontam também para a existência de diferenças na colonização 

intestinal entre indivíduos obesos e normoponderais(8, 15, 60-62). Nos últimos anos a 

obesidade tem sido associada a uma desregulação da microbiota intestinal com 

alterações principalmente ao nível da proporção relativa do filo Firmicutes e 

Bacteroidetes(63). Vários estudos têm evidenciado que a microbiota intestinal de 

indivíduos obesos apresenta uma maior abundância relativa do filo Firmicutes e 
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uma redução concomitante do filo Bacteriodetes comparativamente com a dos 

indivíduos eutróficos(56, 61-65). No entanto, resultados contraditórios são reportados 

por outros estudos(9, 23, 60, 66, 67), o que evidencia que este padrão de distribuição 

entre indivíduos obesos e eutróficos não é universal(60).  

Após o BGYR observa-se um aumento dos membros do filo Bacteroidetes, 

nomeadamente do género Alistipes(22, 50) e Prevotella(6, 17, 39), e uma diminuição 

geral dos membros do filo Firmicutes(6-9, 23, 26, 31, 68) na microbiota intestinal. 

Consequentemente, o rácio Firmicutes/Bacteroidetes diminui substancialmente(6, 

23, 26, 68), aproximando-se ao dos indivíduos eutróficos(6). No entanto, estas 

alterações não são consistentemente relatadas entre os estudos(8, 28, 31, 58). A 

perda ponderal induzida pelo BGYR parece ser responsável, pelo menos em 

parte, pelas alterações observadas ao nível destes dois filos (61, 68).  

Campisciano et al. (2018) mostraram que o rácio Prevotella/Bacteroides 

aumenta após o BGYR devido à maior abundância do género Prevotella(6), que 

tem sido associada à ingestão de uma dieta rica em fibras e polissacarídeos(69). 

Também Wagner et al. (2018) relataram um aumento da ingestão de 

polissacarídeos em indivíduos submetidos a BGYR(68). Adicionalmente, Kong et 

al. (2013) verificaram uma correlação negativa entre o género Alistipes e os 

parâmetros IMC e peso corporal, em indivíduos submetidos a BGYR. Pelo 

contrário, uma correlação positiva foi observada entre os mesmos parâmetros 

antropométricos e o género Lactobacillus (filo Firmicutes)(7).  

O aumento da proporção relativa do filo Proteobacteria na microbiota 

intestinal é uma das alterações mais significativas observadas após o BGYR(6, 8, 9, 

22, 23, 26, 31, 50, 68), e está frequentemente associado, sobretudo, a um aumento da 

classe Gammaproteobacteria(8, 9, 22, 26, 31, 39, 50) e família Enterobacteriaceae(8, 9). 
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Estudos mostram uma correlação positiva entre a abundância desta classe(23, 70) e 

família(8) e a perda ponderal pós-cirúrgica.  

O aumento significativo do filo Proteobacteria parece resultar da 

modificação do potencial de oxirredução no intestino(7, 40) e do aumento da 

concentração de oxigénio nas partes mais distais do intestino após o BGYR(22, 26). 

Além disso, este aumento parece estar relacionado também com a alteração dos 

hábitos alimentares após esta cirurgia(7). Sabe-se que as dietas hiperlipídicas 

podem afetar a integridade da mucosa intestinal(61, 71) e, consequentemente, 

promover um aumento das concentrações plasmáticas de DNA bacteriano(7). A 

modificação dos hábitos alimentares após a cirurgia, nomeadamente, a redução 

da ingestão de gordura, parece contribuir assim para a restauração da função de 

barreira intestinal(72). Desta forma, o aumento da abundância relativa do filo 

Proteobacteria parece resultar também da diminuição da translocação bacteriana 

para o sangue após esta cirurgia, dado que estas espécies são responsáveis pela 

maioria do DNA bacteriano plasmático. Em geral, as proteobactérias não são 

consideradas benéficas para o organismo devido às suas propriedades pró-

inflamatórias, pelo que uma diminuição da translocação destas bactérias resulta 

numa melhoria da resistência à insulina e diminuição da inflamação sistémica(7). 

Pensa-se que o aumento drástico da espécie E. coli resulte da sua maior 

eficiência em extrair energia da dieta em situações de baixa disponibilidade de 

nutrientes, o que lhe confere vantagem durante as primeiras semanas ou meses 

após o BGYR, que é considerada uma condição de fome transitória (7, 22). Furet et 

al. (2010) demonstraram que o aumento da E. coli após o BGYR encontra-se 

negativamente correlacionado com vários parâmetros antropométricos (peso 

corporal, IMC, massa gorda corporal) e níveis plasmáticos de leptina(23). 
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Estudos mostram ainda que as Archae metanogénicas encontram-se em 

maior abundância em indivíduos obesos do que em indivíduos normoponderais(9). 

Estes MO estão associados a uma maior extração de energia da dieta, uma vez 

que ao removerem os intermediários da fermentação (por exemplo, hidrogénio), 

atenuam as limitações termodinâmicas, o que permite uma maior produção de 

ácidos gordos de cadeia curta (AGCCs). Desta forma, a fermentação ocorre de 

forma mais eficiente, o que contribui para a obesidade(9). Segundo Zhang et al. 

(2009), indivíduos submetidos a BGYR apresentam uma diminuição da 

abundância destes MO(9).  

Após o BGYR verifica-se também um aumento da proporção relativa do filo 

Fusobacteria(22, 26, 39, 57) e do filo Verrucomicrobia (nomeadamente, A. 

muciniphila)(9, 22, 26, 50) na microbiota intestinal. Estudos mostram uma associação 

positiva entre a abundância de A. muciniphila e a integridade da barreira 

intestinal, homeostase da glicose e saúde cardiometabólica(73). Adicionalmente, 

esta espécie parece desempenhar um papel importante na regulação da 

adiposidade do hospedeiro e perda ponderal(22, 39, 50), estando a sua presença 

associada a um estado metabólico mais saudável(73) e inversamente associada à 

inflamação e massa gorda corporal(22, 73).  

Depois da referida cirurgia observam-se, igualmente, alterações nas 

concentrações plasmáticas de determinados metabolitos derivados do 

metabolismo das bactérias intestinais(27, 68), que são indicadoras, per se, de 

alterações na composição microbiota intestinal após esta cirurgia(68).   

Um aumento dos níveis de N-óxido de trimetilamina (TMAO) é observado a 

nível intestinal após esta cirurgia(31). Tremaroli et al. (2015) defendem que a 

produção intestinal de TMAO resulta da oxidação de trimetilamina (TMA) 



12 

catalisada pela enzima TMA mono-oxigenase, presente, por exemplo, em 

Pseudomonas spp.. Os níveis aumentados de TMAO parecem estar associados 

assim à maior abundância do género Pseudomonas (filo Proteobacteria) na 

microbiota intestinal após o BGYR. Esta elevação dos níveis de TMAO a nível 

intestinal traduzem-se, consequentemente, num aumento dos níveis plasmáticos 

deste composto(31). Embora os níveis plasmáticos de TMAO estejam associados 

ao processo aterosclerótico e a uma maior incidência de eventos cardiovasculares 

adversos major(74), estudos mostram que o BGYR diminui o risco destes 

eventos(75, 76). Deste modo, os efeitos protetores do BGYR parecem superar 

qualquer potencial efeito prejudicial decorrente do aumento sérico de TMAO(18).  

Recentemente, a microbiota intestinal tem sido implicada na etiologia da 

obesidade(77). Uma das importantes funções da microbiota do cólon é a 

fermentação de substratos energéticos não digeríveis provenientes da dieta(67, 78) 

(por exemplo, o amido resistente e a fibra alimentar(67)) que são metabolizados em 

monossacarídeos e AGCCs(67, 78). Os AGCCs representam uma importante fonte 

adicional de energia para o organismo, promovendo, desta forma, a adiposidade 

corporal(49, 67). O aumento do rácio Firmicutes/Bacteroidetes pode contribuir 

significativamente para a fisiopatologia da obesidade(61, 67). Tal deve-se ao facto 

do filo Firmicutes ser, em geral, mais eficiente no processo de extração de energia 

da dieta do que o filo Bacteroidetes. Desta forma, a microbiota intestinal de 

indivíduos obesos apresenta maior capacidade de produzir AGCCs.(28, 42, 49, 56, 64).  

Devido à atividade de fermentação associada, a diminuição da abundância 

do filo Firmicutes após o BGYR pode resultar numa diminuição da extração de 

energia da dieta e produção de AGCCs(28). Atualmente, não existem estudos que 

tenham avaliado os níveis plasmáticos de AGCCs após a cirurgia bariátrica. No 
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entanto, Tremaroli et al. (2015) verificaram uma redução dos níveis de AGCCs em 

amostras fecais de indivíduos submetidos a BGYR, o que sugere uma diminuição 

da extração de energia da dieta após esta cirurgia(31).  

A diminuição dos níveis séricos de lipopolissacarídeo (LPS)(68, 79) também é 

observada após o BGYR. O LPS, uma endotoxina bacteriana pró-inflamatória, é 

um dos principais componentes da membrana externa das bactérias Gram-

negativas(49, 71, 72, 80). Embora a microbiota intestinal represente um grande 

reservatório desta endotoxina, em condições normais, a presença de LPS no 

lúmen intestinal não é prejudicial à saúde(71). No entanto, o comprometimento da 

barreira intestinal associado à ingestão de dietas hiperlipídicas favorece a 

translocação intestinal de LPS para a circulação sanguínea, promovendo, desta 

forma, uma elevação dos níveis plasmáticos desta endotoxina (endotoxemia 

metabólica) (49, 71, 72, 80). O LPS estimula a libertação de citocinas pró-inflamatórias 

que induzem um estado inflamatório crónico de baixo grau, o qual contribui para o 

desenvolvimento de obesidade e doenças metabólicas associadas(49, 71, 72, 80). A 

alteração dos hábitos alimentares após o BGYR promove uma melhoria da 

integridade da barreira intestinal e, consequentemente, uma diminuição da 

translocação de LPS para o sangue(72). A diminuição da endotoxemia e dos 

mediadores pró-inflamatórios associados após o BGYR refletem assim uma 

redução do potencial inflamatório nestes indivíduos(49, 68, 79). 

 

Análise Crítica  

Esta revisão fornece evidências de que o BGYR está associado a drásticas 

alterações na composição da microbiota intestinal. No entanto, várias limitações 

são identificadas nesta revisão pelo que as generalizações devem ser realizadas 
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com precaução. Destaca-se o pequeno tamanho amostral da maioria dos estudos 

incluídos, os diferentes desenhos de estudo implementados e os distintos 

protocolos utlizados para a recolha e armazenamento das amostras fecais. 

Sabendo que a dieta influencia a composição da microbiota intestinal(50) e que 

esta pode alterar-se significativamente ao longo do tempo após a cirurgia(13), o 

facto de serem incluídos estudos em que as amostras fecais foram extraídas em 

diferentes pontos temporais, constitui uma limitação.  

Ademais, a utilização de diferentes métodos de extração de DNA entre os 

estudos torna os resultados de difícil comparação, uma vez que nem todos os MO 

apresentam a mesma sensibilidade a agentes disruptivos/líticos(81). Salienta-se 

ainda a grande heterogeneidade de técnicas de biologia molecular utilizadas para 

a avaliação da composição da microbiota intestinal entre os estudos, o que resulta 

em formas distintas de apresentar as alterações na microbiota (diferentes níveis 

taxonómicos avaliados), dificultando a comparação e interpretação dos 

resultados. Além disso, alguns estudos não compararam as alterações na 

microbiota intestinal antes e após o BGYR. Invés, utilizaram indivíduos obesos 

que não foram submetidos a cirurgia como grupo controlo. Tendo em conta a 

grande variabilidade interindividual da microbiota intestinal(14), é plausível que o 

grupo controlo possa não ser representativo da microbiota pré-operatória.  

Os diferentes períodos de follow-up e características das populações 

(idade, género, IMC, comorbilidades (por exemplo, Diabetes Mellitus tipo 2)) entre 

os vários estudos podem representar potenciais fatores confundidores. Além 

disso, outros fatores como a dieta, incluindo a ingestão de prebióticos e/ou 

probióticos, prática de atividade física e uso de medicação (por exemplo, 

metformina, inibidores da bomba de protões e antibióticos) também devem ser 
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considerados. O facto de muitos estudos incluídos nesta revisão não ajustarem os 

resultados para estes potenciais fatores confundidores, pode explicar, pelo menos 

em parte, o porquê de muitas das alterações observadas na microbiota intestinal 

não serem consistentemente relatadas entre os vários estudos.  

Esta revisão destaca assim a necessidade de mais estudos com maior 

tamanho amostral, maior período de follow-up e ajuste para os potenciais fatores 

confundidores para uma melhor compreensão do impacto do BGYR a curto e 

longo prazo na microbiota intestinal. Realça-se ainda a necessidade de 

uniformização das técnicas de biologia molecular utilizadas, bem como mais 

estudos que aprofundem os mecanismos subjacentes a estas alterações e que 

comparem os efeitos do BGYR com outras técnicas de cirurgia bariátrica.   

 

Conclusões 

Em suma, o BGYR parece alterar positivamente a composição da 

microbiota intestinal, verificando-se um aumento da riqueza e diversidade e 

mudanças significativas nos principais filos após o 3º mês de cirurgia. As 

alterações mais relevantes observadas são o aumento da abundância relativa dos 

filos Proteobacteria e Bacteroidetes e a redução concomitante do filo Firmicutes, 

aproximando-se a composição da microbiota intestinal destes indivíduos à dos 

indivíduos normoponderais. Ademais, verificam-se alterações nas concentrações 

plasmáticas de determinados metabolitos microbianos. Embora os mecanismos 

subjacentes a estas alterações ainda permaneçam pouco explorados, estas 

parecem refletir o impacto das modificações anatómicas no TGI provocadas por 

esta cirurgia e as consequentes alterações na ingestão e digestão dos alimentos.  
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