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INTRODUÇÃO

A microbiota intestinal é a  
coleção de microrganismos 
no trato gastrointestinal (TGI),  
incluindo bactérias, arqueias, fun-
gos e vírus.  As interações de tais 
microrganismos entre si e com as 
células do hospedeiro têm reper-
cussões em todo o organismo. 
Recentemente, estudos incluindo 
dados de metagenômica (genes) 
e metabolômica (metabólitos) 
estão sendo realizados no intuito 
de relacionar informações filoge-
néticas desse bioma à função fi-
siológica do hospedeiro. Por meio 
desses estudos, foi demonstrado 
que a composição da microbiota 
intestinal varia entre os diferentes 
segmentos do trato gastrointes-
tinal, bem como entre indivíduos. 
Dentre esses microrganismos, 
as bactérias mais predominantes  
do intestino de cães saudáveis 
são dos gêneros Bacteroides,  
Clostridium, Lactobacillus, Bifido-
bacterium e Enterobacteriaceae. 

A microbiota intestinal é  
fundamental para a saúde do  
hospedeiro, pois fornece nutrien-
tes via ferramentas fermentativas 
e metabólicas, provê elementos 
tróficos ao epitélio intestinal e  
mantém a imunologia local e  
sistêmica do hospedeiro1.

Ao considerar o equilíbrio des-
ses microrganismos, a disbiose é 
a alteração qualitativa ou quan-
titativa desta microbiota intes-
tinal que resulta na alteração de 
sua função normal. Embora, em 
alguns indivíduos, ocorra uma 
redução de bactérias anaeró-

bicas obrigatórias e o aumento  
de anaeróbicas facultativas,  
incluindo bactérias patogênicas, 
como Escherichia coli, Salmonella, 
Proteus, Klebisiella e Shigellla, a 
alteração também pode ocor-
rer quando há diminuição da  
diversidade de espécies normais  
na microbiota2.

A disbiose está associada  
a doenças do trato gastrointes-
tinal e doenças extra intestinais, 
como atopia, doenças do sis-
tema nervoso central, diabetes  
mellitus e obesidade3. Ela pode 
ser classificada como primária  
ou secundária.

A disbiose primária (ou idiopá-
tica) é incomum e é uma doen-
ça mal caracterizada em cães.  
Acomete principalmente cães da 
raça Pastor Alemão e acredita-se 
que seja decorrente da deficiência 
na produção de IgA por imunóci-
tos da mucosa intestinal ou alte-
rações genéticas dos receptores 
do tipo toll (TLR: toll-like receptors). 
Os TLR inibem a resposta inflama-
tória contra bactérias comensais 
e antígenos da dieta, enquanto 
mantêm a capacidade de respon-
der a patógenos4. Cães com dis-
biose primária começam a apre-
sentar diarreia associada à perda 
de peso e borborigmos. Estes sin-
tomas aparecem quando ainda 
são bem jovens (um a dois anos 
de idade). Não existem testes  
precisos o bastante para o diag-
nóstico da doença e, muitas vezes, 
o diagnóstico só pode ser conclu-
ído após triagem terapêutica com 
antibióticos. Essa característica 
motivou alguns autores a reno-

mearem a doença como “entero-
patia responsiva a antibióticos”.

A disbiose secundária pode ser 
causada por alterações na anato-
mia do intestino delgado como: 
obstruções, neoplasias, intus-
suscepção e corpos estranhos 
(Quadro 1). Além disso, a disbiose 
secundária ocorre nas diarreias 
agudas, crônicas, associada à  
insuficiência pancreática exócrina 
(IPE), imunossupressão, uso de 
antibióticos e fatores dietéticos 
ou ambientais5. A disbiose secun-
dária é comum e considerada uma 
característica de cães com doen-
ça intestinal inflamatória (DII) idio-
pática6. Entretanto, é difícil saber, 
num paciente específico, o impac-
to da disbiose e a necessidade de 
intervenção com antibióticos. Em 
um estudo sobre o tratamento 
de cães com doença inflamatória 
intestinal, ao comparar a utiliza-
ção de metronidazol em associa-
ção com imunossupressores ou  
somente imunossupressores, o 
uso do antibiótico não alterou o 
desfecho clínico7. Portanto, o uso 
de antibióticos para o tratamento 
da DII idiopática não pode ser ge-
neralizado para todos pacientes. 

Diarreias agudas

Doença
 in�amatória intestinal

Insu�ciência
pancreática exócrina

Doenças 
intestinais obstrutivas

Quadro 1 - Condições associadas à disbiose 
intestinal secundária em cães.
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Uma das consequências da  
disbiose em cães com entero-
patias crônicas é a deficiência de  
cobalamina (vitamina B12), visto 
que a microbiota anormal com-
pete pela absorção intestinal  
deste nutriente. Além disso, esses  
pacientes muitas vezes têm  
inflamação do íleo, local de  
absorção da cobalamina. A defi-
ciência de cobalamina também é  
importante em cães com IPE, os 
quais têm disbiose associada, pois 
o suco pancreático possui pa-
pel essencial na manutenção da  
eubiose intestinal. A falta do suco 
pancreático, que contém o fator 
intrínseco, essencial para absor-
ção de cobalamina, contribui para  
a deficiência da vitamina B12  
(Quadro 2). A dosagem da coba-
lamina sérica nesses casos auxilia 
o clínico a suspeitar de disbiose ou  
doença do íleo e a proceder a  
suplementação necessária8.

Assim como as enteropatias 
crônicas, cães com diarreia aguda 
também desenvolvem disbiose 
marcante, com a diminuição das 
bactérias produtoras de ácidos 
graxos de cadeia curta (AGCC) 
como Blautia spp., Ruminococcus 
spp., Faecalibacterium praunitzii 
e Turicibacter spp. e aumento do 
gênero Clostridium spp.. A diver-
sidade microbiana diminui e as 
comunidades microbianas dife-
rem significativamente de cães  
saudáveis. A tilosina ou metro-
nidazol são antibióticos comu-
mente usados para tratamento 
de diarreias agudas, mas têm um 
impacto importante na microbio-
ta intestinal. A administração de 
antibióticos pode induzir a disbio-

se intestinal, com antibióticos de  
amplo espectro causando di-
minuição na diversidade e uni-
formidade da população bacte-
riana. Uma vez interrompido o  
tratamento com antibióticos,  
muitas espécies bacterianas se 
recuperam; no entanto, o retorno 
à composição inicial raramente é 
alcançado por completo1.

DIAGNÓSTICO

Atualmente o diagnóstico da 
disbiose é difícil. Por meio da  
cultura bacteriana de fezes,  
muito utilizada no passado, não é  
possível identificar a maior parte 
das bactérias presentes no trato  
gastrointestinal, que são estrita-
mente anaeróbias e, portanto, não 

cultivadas apropriadamente na  
rotina clínica9. Uma maneira in-
direta de inferir que o paciente 
tem disbiose é a dosagem da  
cobalamina e folato. O aumento  
do ácido fólico e a diminuição da 
cobalamina sérica podem sugerir 
disbiose, uma vez que bactérias 
produzem ácido fólico e com-
petem com o hospedeiro pela  
cobalamina ingerida na dieta.  
Infelizmente a sensibilidade des-
ses testes é baixa e podemos ter 
resultados falsos negativos10.

Nos dias atuais, os estudos  
sobre microbioma são baseados 
em técnicas de metagenômica e, 
devido à complexidade e ao alto 
custo, estão restritos às institui-
ções de pesquisa11. O laboratório 

Redução na produção de 
metabólitos anti-in�amatórios 
e estimulação in�amatória do 

sistema imunológico

Aumento de bactérias 
anaeróbicas facultativas que 

causa expansão do crescimento 
de outras bactérias anormais

Redução do metabolismo de 
ácidos biliares que, por sua vez, 

pode estimular ainda mais a 
in�amação intestinal

Aumento da permeabilidade 
intestinal e translocação de 

toxinas bacterianas

Competição por nutrientes 
(por exemplo, vitamina B12)

Quadro 2 - Consequências da disbiose intestinal em cães1.
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voltado para estudos de doenças 
gastrointestinais da Universidade 
Texas A&M (Estados Unidos) 
desenvolveu um método de  
diagnóstico da disbiose. O teste, 
chamado “Índice de Disbiose”, ava-
lia por meio de PCR a expressão  
de oito grupos bacterianos  
(bactérias totais, Faecalibacterium, 
Turicibacter, Escherichia coli, Strep-
tococcus, Blautia, Fusobacterium 
e Clostridium hiranonis) nas fezes. 
Índices negativos correspon-
dem a microbiota normal, valores  
entre zero e dois são considerados 
inespecíficos e índices positivos 
maiores que dois são sugestivos  
de disbiose12. Infelizmente esse 
teste ainda não é realizado fora dos  
Estados Unidos, o que dificulta sua 
aplicação em nossa rotina.

TRATAMENTO

Um dos principais desafios 
da medicina veterinária é que  
muitas terapias prescritas para 
combate a algumas condições 
médicas podem causar alterações 
prejudiciais na microbiota do in-
divíduo. Xampus medicamento-
sos e outros tratamentos tópicos  
podem prejudicar o delicado  
equilíbrio de bactérias na pele, 
enquanto antibióticos sistêmicos 
podem resolver um problema, 
mas criar outro, permitindo o cres-
cimento excessivo de espécies de 
bactérias patogênicas, normal-
mente presentes em pequenas 
quantidades, enquanto espécies 
benéficas são eliminadas.

O tratamento da disbiose 
nas doenças gastrointestinais 
é controverso e, muitas vezes,  

desnecessário quando a causa 
primária da disbiose é diagnos-
ticada e tratada. Em casos de 
disbiose primária, o tratamento 
com tilosina ou metronidazol é 
indicado. Alguns pacientes de-
monstram melhora clínica em 
poucos dias, porém, o tratamen-
to deve ser continuado por no 
mínimo seis semanas e muitos  
pacientes apresentam recidivas 
no decorrer da vida.

Nas diarreias agudas, o trata-
mento com antimicrobianos pode 
interferir na microbiota. Em estu-
do envolvendo cães com diarreia 
aguda de causa não específica, 
o tratamento com metronidazol  
reduziu o tempo para resolução 
do quadro em, aproximadamen-
te, um dia e meio, quando com-
parados com o grupo placebo, 
que recebeu apenas tratamen-
to suporte. O grupo tratado com  
metronidazol manifestou também 
redução significativa na detecção 
do Clostridium perfringens, bac-
téria comumente encontrada em 
cães com quadro de diarreia13.

Embora o tratamento com  
metronidazol ainda seja indi-
cado, estudo envolvendo cães 
saudáveis demonstrou que a 
sua administração resulta em  
disbiose, causando alteração qua-
litativa e reduzindo a diversidade 
da microbiota. A restauração da  
microbiota ocorreu após quatro 
semanas, quando foi realizada  
a suspensão do antibiótico.  
A administração de metroni-
dazol resultou em aumento de 
bactérias benéficas, como a  
Bifidobacterium e Lactobacillales, 

incluindo Lactobacillus spp..  
Entretanto, ocorreu o aumento 
de alguns grupos bacterianos 
não benéficos pelo metronidazol,  
incluindo Enterobacteriaceae, En-
terococcus e Streptococcus spp.. 
Essa associação não necessa-
riamente é decorrente do trata-
mento, mas pode ter ocorrido em  
consequência de infecção no-
socomial ou oportunista por  
bactérias resistentes14.

TERAPIAS  
ALTERNATIVAS 

A modulação da microbiota  
intestinal tem sido objeto de  
estudo em cães e seres humanos, 
embora não exista um consen-
so de qual modalidade deva ser  
usada. Geralmente, probióticos, 
associados ou não a prebióticos, 
são os tratamentos mais em-
pregados. Surpreendentemente, 
existem poucos estudos bem  
delineados sobre sua segurança 
e eficácia em humanos, cães e  
gatos. Os probióticos podem 
substituir as bactérias patogêni-
cas existentes ou inibir sua adesão 
à mucosa intestinal. Em cães com 
enterite hemorrágica aguda por 
exemplo, o tratamento com alta 
dose de um probiótico de múlti-
plas cepas (“multi-cepas”) resultou 
em normalização mais precoce da 
microbiota intestinal. Além disso,  
a quantidade da enterotoxina de 
C. perfringens foi significativa-
mente menor em cães recebendo  
probióticos, quando comparados 
ao grupo placebo15.

Existem evidências, baseadas 
em estudos clínicos randomiza-
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dos, de que probióticos multi- 
cepas são benéficos para indu-
ção da remissão em cães com DII. 
Como os efeitos de probióticos 
são provavelmente específicos de 
cada cepa, os resultados desses 
estudos não podem ser extrapo-
lados para diferentes probióticos 
contendo diferentes cepas bacte-
rianas. Vale ressaltar que existem 
evidências clínicas de que pro-
bióticos multi-cepas aumentam 
a expressão das proteínas tight 
junction do epitélio intestinal, o 
que pode melhorar a integridade 
da barreira intestinal quando asso-
ciado ao tratamento dietético para 
remissão da doença16.

Os prebióticos são componen-
tes alimentares não digeridos e 
absorvidos diretamente no TGI. 
São fermentados por bactérias 
principalmente dos gêneros  
Bifidobacterium e Lactobacillus 
que, na presença desses compos-
tos, são estimuladas a crescerem 
ou se tornarem metabolicamente 
ativas. Dentre os prebióticos mais 
conhecidos, destacam-se os car-
boidratos não digeríveis ou fibras 
funcionais: inulina, fruto-oligossa-
carídeos (FOS), manano-oligos-
sacarídeos (MOS), galacto-oligos-
sacarídeos (GOS) e betaglucanos.

A inulina e os FOS pertencem  
a uma classe de carboidratos  
denominados frutanos, que são 
quimicamente similares e apre-
sentam as mesmas propriedades 
nutricionais. Ambos possuem 
subunidades de frutose em sua 
composição. Diferem em relação 
às fontes, mas são provenientes 
de vegetais e síntese pelo fungo 

Aspergillus nigricans na presença 
de sacarose. Os FOS podem  
melhorar a absorção intestinal  
de vários minerais em cães17. São 
altamente fermentáveis por bac-
térias dos gêneros Bifidobacterium 
e Lactobacillus, o que resulta na 
produção de AGCC (ácido acético, 
ácido propiônico e ácido butírico), 
os quais acidificam o ambiente  
intestinal e nutrem os colonócitos.

 
O butirato é a principal fonte  

de combustível dessas célu-
las. Altas concentrações deste  
ácido graxo são associadas  
à saúde intestinal, proliferação  
de colonócitos e redução do risco 
de câncer de cólon. Esses efeitos 
parecem ser mais proeminentes 
em condições de estresse físico18.

Os MOS e betaglucanos são  
obtidos a partir das paredes celu-
lares da levedura Saccharomyces  
cerevisiae. A manose é seu princi-
pal componente e seu mecanis-
mo de ação é diferenciado de ou-
tros prebióticos. Sua capacidade  
fermentativa é inferior em rela-
ção ao FOS e, portanto, apresenta 
moderada capacidade de síntese 
de AGCC e menor risco de indu-
zir flatulência. Os MOS limitam 
o desenvolvimento de bactérias  
patogênicas por exclusão compe-
titiva, impedindo que elas se fixem 
à mucosa intestinal, estimulam  
diretamente o sistema imune  
intestinal e a melhora do perfil  
lipídico de cães. 

Em pesquisa recente, a siner-
gia de MOS e FOS, juntamente 
aos GOS, potencializou o efeito 
benéfico inerente a esses oligos-

sacarídeos complexos. Os GOS 
são carboidratos fermentáveis 
sintetizados a partir da lactose  
e encontrados naturalmente 
no leite materno de algumas  
espécies. Seus efeitos positivos 
ao animal ocorrem principalmen-
te devido ao aumento da po-
pulação de bactérias do gênero  
Bifidobacterium no cólon, supres-
são da atividade de bactérias pu-
trefativas e redução da formação 
de metabólitos tóxicos21.

Há indícios de que os GOS 
possuam efeito na imunidade,  
por redução de adesão de leu-
cócitos em paredes endoteliais, 
visto que há semelhança entre  
o carboidrato e as glicoproteínas 
formadoras da parede intestinal. 
Além disso, os GOS possuem  
efeito que não permite  
aglutinação de bactérias en-
teropatogênicas na mucosa. 
Ainda, a concentração de tri-
glicerídeos no sangue tende a  
diminuir quando há a ingestão  
de GOS, o que sugere que  
este prebiótico tende a melhorar  
o metabolismo lipídico22.

Por aumentar a colônia de bac-
térias do gênero Bifidobacterium, 
considera-se que os GOS sejam 
responsáveis pela diminuição de 
produtos putrefativos nas fezes, 
redução da concentração de  
colesterol plasmático e redução 
na incidência de câncer colo retal 
em humanos alimentados com 
GOS20. Portanto, a inclusão  
de fibras fermentáveis na die-
ta pode ter impacto positivo na  
microbiota intestinal, principal-
mente em cólon19.
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Finalmente, o transplante de  
microbiota fecal (TMF) vem sido 
investigado como tratamento 
das diarreias agudas e crônicas 
em cães.  Essa modalidade de 
tratamento tem sido empregada 
na medicina humana, principal-
mente para o tratamento de pes-
soas com diarreia associada ao  
Clostridium difficile. Cães raramen-
te desenvolvem diarreia associa-
da a esta bactéria, embora seja  
comumente encontrada nas  
fezes de animais normais. Estu-
do realizado na Universidade de  
Londrina, demonstrou que o TMF 
em cães com parvovirose foi  
associado a uma resolução mais 
rápida da doença21. Entretanto, 
indicações específicas e protoco-
los adequados de TMF ainda não  
foram estabelecidos.

CONCLUSÃO

A disbiose é apresentada como 
o desequilíbrio da microbiota  
intestinal de forma qualitativa ou 
quantitativa e pode ter origem pri-
mária ou ser derivada de doenças 
que afetem o trato gastrointes-
tinal. Seu diagnóstico de forma  
direta é ainda difícil e impreciso, 
uma vez que os métodos existen-
tes possuem baixa sensibilidade  
e alta complexidade e custo.  
A eficácia do tratamento varia 
de acordo com a causa, mas é  
bastante controverso, pois o uso 
de antibióticos para resolução da 
doença pode interferir negativa-
mente no microbioma intestinal. 
É importante que sejam realiza-
dos mais estudos para melhor  
compreensão desta doença de 
alta relevância para a saúde dos 

cães e que pode afetar diversos 
sistemas do organismo.
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