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RESUMO
Objetivo – correlacionar a Síndrome do Intestino Irritável (SII) com as desordens neurológicas
de ansiedade e depressão. Métodos – Foram incluídos estudos do tipo caso-controle em
humanos publicados no período de 1999 a 2021. Os dados coletados foram: local onde o estudo
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foi realizado, autor, ano de publicação, número total de casos e controles, número de indivíduos
com SII e número de indivíduos com ansiedade e depressão. Resultados – Para a meta-análise
foram selecionados 10 estudos, incluindo um total de 25.466 pacientes assim distribuídos: 5.747
pacientes com a SII, como grupo caso, e 19.719 pacientes como grupo controle. Sendo que dos
pacientes com SII, 1.005 (17,49%) desenvolveram ansiedade e depressão enquanto no grupo
controle foram 886 pacientes (4,49%), os sexos e idades foram similares em ambos os grupos.
Conclusão – Os indivíduos com Síndrome do Intestino Irritável possem maiores chances de
desenvolver ansiedade e depressão do que os indivíduos sem Síndrome do Intestino Irritável ou
saudáveis.
Palavras-chave: ansiedade, depressão, síndrome do intestino irritável.
ABSTRACT
Objective – To correlate the Irritable Bowel Syndrome (IBS) with the neurological disorders of
anxiety and depression. Methods – Case-control studies in humans published from 1999 to 2021
were included. The data collected were: place where the study was conducted, author, year of
publication, total number of cases and controls, number of individuals with IBS and number of
individuals with anxiety and depression. Results – For the meta-analysis, 10 studies were
selected, including a total of 25,466 patients distributed as follows: 5,747 patients with IBS, as
a case group, and 19,719 patients as a control group. Patients with IBS, 1,005 (17.49%)
developed anxiety and depression while in the control group there were 886 patients (4.49%),
genders and ages were similar in both groups. Conclusion – Individuals with Irritable Bowel
Syndrome are more likely to develop anxiety and depression than individuals without this
syndrome or healthy individuals.
Keywords: anxiety, depression, irritable bowel syndrome.

1 INTRODUÇÃO
Entre as principais doenças incapacitantes que acometem a humanidade, os transtornos
de ansiedade e depressão são as principais, sendo que, a nível mundial, a primeira afeta 264
milhões e a última 322 milhões de pessoas1. A prevalência de depressão, no Brasil, é de
aproximadamente 17% e em se tratando de atenção primária essa prevalência pode chegar a
29,5%2. Além disso, esses dois estados patológicos parecem estar intimamente relacionados:
na verdade, 90% dos pacientes com transtornos de ansiedade também desenvolvem depressão
e 85% dos pacientes com depressão apresentam ansiedade significativa3.
Já ficou evidenciado que as alterações da microbiota, comumente denominada de
disbiose, afetam órgãos do hospedeiro que não somente o intestino mas também o Sistema
Nervoso Central (SNC), tal comunicação ocorre por meio do chamado Eixo Cérebro-Intestino
que consiste de uma rede complexa de comunicação bidirecional entre o intestino e o SNC 4,5.
A disbiose da microbiota intestinal está relacionada a diversas patologias neuropsiquiátricas,
ansiedade e depressão, distúrbio do espectro do autismo, acarretando em altos níveis de
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citocinas pró-inflamatórias, aumento do estresse oxidativo e alteração da função gastrointestinal
(GI)6.
A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é um distúrbio gastrointestinal muito comum,
caracterizado por dor ou desconforto abdominal de forma recorrente juntamente com mudança
de hábitos intestinais7. O desenvolvimento da SII ainda não foi totalmente elucidado, porém
inflamação pós-infecciosa, motilidade intestinal prejudicada, sofrimentos psicológicos e
alterações no eixo cérebro-intestino constam das explicações fisiopatológicas sugeridas no
desenvolvimento da SII8. Portanto, o objetivo do nosso estudo foi verificar a correlação da SII
com os distúrbios neurológicos como ansiedade e depressão.

2 METODOLOGIA
Este estudo, caracterizado como revisão sistemática e meta-análise, trata-se de um
procedimento destinado a examinar, de forma simultânea com aspecto quantitativo, os
resultados de várias investigações sobre um mesmo tema9. Foram incluídos estudos do tipo
caso-controle em humanos, publicados no período de 1999 a 2021, cuja temática era a
associação entre a síndrome do intestino irritável e as desordens neurológicas, ansiedade e
depressão. Os dados coletados foram: local em que o estudo foi realizado, nome do primeiro
autor, ano da publicação, número total de casos e controles e frequência de indivíduos com SII
e número de ansiedade/depressão. As estratégias de pesquisa utilizadas foram as descritas no
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)19.
Durante a coleta de dados, foram excluídas dissertações de mestrado, teses de doutorado
e monografias. Também foram excluídos os artigos que não apresentaram atualização sobre o
assunto abordado. Da mesma forma, foram excluídos artigos que não se encaixavam no
intervalo dos anos previamente determinado. As pesquisas utilizadas para extração de dados
passaram pela avaliação de três revisores e não houve divergências entre as interpretações.
Todos os artigos selecionados foram avaliados, primeiramente pelo título, seguido da leitura
dos resumos para coleta de dados e posteriormente lidos na íntegra. Desta forma foram
incluídos um total de 168 artigos, e deste total, 10 artigos contribuíram com os dados (Figura
1).
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Figura 1. Fluxograma – processo de seleção de artigos selecionados usados na revisão sistemática com metaanálise.

Fonte: autores, (2021).

3 RESULTADOS
A pesquisa inicial nas bases de dados identificou um total de 168 artigos sendo 10
removidos por duplicata e 13 removidos por outros motivos. Após leitura dos títulos, foram
selecionados 65 artigos e 33 foram excluídos após a leitura dos resumos, restando 32 artigos
elegíveis. Desse total, 15 foram excluídos por dados insuficientes e 7 por analisarem outras
doenças, restando somente 10 artigos para análise final. Os resultados da estratégia de busca
estão apresentados no fluxograma PRISMA (Figura 1).
Para a meta-análise foram coletados os dados em 10 estudos, incluindo um total de
25.466 pacientes assim distribuídos: 5.747 pacientes com a SII e que fizeram parte do grupo
caso, e 19.719 pacientes fizeram parte do grupo controle. Dos pacientes com SII, 1.005
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apresentaram ansiedade e depressão (17,49%) enquanto no grupo controle foram 886 pacientes
(4,49%).
Dos 10 estudos coletados na meta-análise, três não apresentaram relevância significativa
entre os grupos caso e controle pois tocaram o eixo vertical e são eles: Camilleri et al.10, PintoSanches et al.11 e Romijn et al.12. Já o trabalho de Lee et al.13 representou um peso de 73,6%,
estando entre os estudos com maior relevância na análise visto que apresentou a maior
população para realização do estudo o que lhe confere um Intervalo de Confiança (IC) menor,
apresentando um Odds Ratio (OR) de 2,90 e IC de 2,58 a 3,29.
Notamos que as idades dos grupos caso-controle eram bastante similares (grupo caso:
43,06±10,21 anos, grupo controle: 41,16±10,63 anos). Com relação ao gênero, o grupo caso,
possuía mais homens (52,73%) do que mulheres (47,27%), assim como no grupo controle, em
que os homens (55,76%) também apresentavam uma porcentagem superior em relação às
mulheres (44,24%), logo as idades e o gênero não favoreceram nenhum dos grupos.
Dos estudos utilizados na meta-análise, quatro pertenciam ao continente Asiático, três à
Europa, dois à América do Norte e um à Oceania, sendo que a maior proporção dos indivíduos
com SII que desenvolveram ansiedade de depressão encontrava-se no continente Asiático
(69,68%), seguido pela Europa (24,65%), América do Norte (3,78%) e Oceania (1,99%). Assim
como os indivíduos do grupo controle, que também desenvolveram ansiedade e depressão, a
maioria também se encontravam no continente Asiático (87,86%), seguido pela Europa
(9,09%), Oceania (1,81%) e América do Norte (1,24%), sendo esses dois últimos com valores
proporcionais bastante aproximados.
Na análise foi utilizado o Odds Ratio, combinando os resultados dos estudos e chegouse a um resultado de OR: 3,36, com IC variando de 3,02, nas melhores das hipóteses, a 3,74 nas
piores das hipóteses. O resultado da meta-análise apresentou uma heterogeneidade, que indica
uma significância estatística relevante, onde o Chi2=32,02 (p<0,0002) e I2=72% (Figura 2).

Figura 2. Comparação entre indivíduos com ansiedade/depressão e a síndrome do intestino irritável.

Fonte: autores, (2021).
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Diante da análise, foi constatado que indivíduos com SII têm mais chances de
desenvolver ansiedade e depressão do que indivíduos sem SII, ou seja, os indivíduos
saudáveis14–17. O número de indivíduos do grupo caso e que desenvolveram ansiedade e
depressão foi aproximadamente 4 vezes maior do que os indivíduos do grupo controle que
também desenvolveram ansiedade e depressão. Logo, pode-se dizer que existe uma associação
entre os indivíduos com SII e o desenvolvimento da ansiedade e depressão.

4 DISCUSSÃO
A partir dessas análises, foi possível identificar que existe uma maior chance de
indivíduos com SII apresentarem ansiedade e depressão quando comparados com indivíduos
saudáveis. A prevalência de SII nos indivíduos pode variar de acordo com a região estudada
uma vez que as diferenças na dieta, os grupos étnicos, a cultura alimentar, estilo de vida, fatores
biológicos, psicológicos, socioculturais e o uso de medicamentos podem influenciar
significativamente no aparecimento da SII18–21.
Evidências sugerem que a depressão é mais comum nos pacientes que sofrem com
sintomas crônicos da SII enquanto a ansiedade pode ser maior na fase aguda da doença22.
Normalmente os pacientes procuram os serviços de saúde por problemas no TGI e
consequentemente não é investigado, como fator desencadeante do TGI, as causas psicológicas.
Estudos identificaram que doenças como a SII e transtornos neurológicos tendem a ser a maior
causa de procura e de elevação nos custos dos serviços de saúde em um futuro bem próximo22,23.
A SII chega a ser responsável por um grande encaminhamento de pacientes para clínicas de
gastroenterologia, chegando em torno de 20 a 50%24.
Apesar de alguns estudos sugerirem que a prevalência de ansiedade e depressão é maior
nas mulheres25 para a nossa análise a prevalência entre os sexos foi indiferente. Pode-se afirmar
ainda que as estatísticas são falhas quanto ao número de casos de pacientes com SII já que
aproximadamente 30% dos pacientes procuram assistência médica20. Alguns estudos
epidemiológicos apoiam a informação de que a prevalência de depressão em mulheres é
aproximadamente duas vezes maior do que em homens26,27. Em busca de fatores que
sustentassem esse achado, os autores destes estudos constataram que diferenças hormonais e
fisiológicas, baixo nível educacional, fatores econômicos, socioculturais e a maneira de
enfrentar situações estressantes, se mostraram possíveis fatores relevantes para um maior
acometimento da depressão em mulheres. Para Molina et al.2, fatores como etilismo, tabagismo,
quadros de ansiedade e possibilidade de suicídio podem estar associados com o aparecimento
de depressão.
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No estudo de Kawoos et al.8 84,40% dos indivíduos com SII e 41,50% dos indivíduos
saudáveis desenvolveram ansiedade e depressão e a amostra consistiu de 160 e 200 pacientes
respectivamente, tendo sido o estudo que apresentou maior prevalência de indivíduos com
transtornos psicológicos. No estudo de Lee et al.13 9,47% dos indivíduos com SII e 3,48% dos
indivíduos saudáveis desenvolveram ansiedade e depressão e a amostra consistiu de 4.689 e
18.756 pacientes respectivamente consistindo no estudo onde houve menor prevalência. Dessa
forma, quanto maior a amostra para o estudo melhor e mais assertivo serão os resultados.
As respostas psicobiológicas ao estresse levam, inevitavelmente, à mudança na
homeostase ao longo do eixo cérebro-intestino-microbiota, sendo que a exposição a longo prazo
ao estresse pode levar ao desequilíbrio do eixo cérebro-intestino, desequilíbrio imunológico e
consequentemente ao desenvolvimento de doenças relacionadas tanto ao trato gastrointestinal
(TGI) quanto às desordens neurológicas (ansiedade e depressão)21. Assim como na SII, a
patogênese de transtornos neurológicos é multifatorial, e tanto os fatores ambientais quanto os
patológicos podem desempenhar importantes papéis na SII e nos transtornos neurológicos28.
Algumas hipóteses apontam que a microbiota intestinal tem fundamental importância no SNC,
através do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), e mesmo que as vias que ligam o cérebro
às bactérias intestinais não estejam completamente elucidadas, é sabido que o intestino
permeável, induzido pelo estresse, pode desencadear esse papel12.
Há uma via bidirecional entre o TGI e o cérebro, que é regulada por fatores neurais,
hormonais e imunológicos, sendo conhecida como eixo cérebro-intestino29. De acordo com
Naseribafrouei et al.30, Lee et al.13 e Mayer et al.31 existem algumas hipóteses para correlacionar
a SII com a ansiedade e depressão: uma delas envolve o eixo cérebro-intestino através do nervo
vago como via bidirecional de comunicação entre esses órgãos e no qual um interfere no outro
quando fora de homeostase. Outra sugere que a ativação do eixo HPA leva ao aumento de
corticosteroides circulantes, que é essencial para a adaptação metabólica ao estresse e também
pelo fato de que as citocinas interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose
tumoral alfa (TNF-α), que estão aumentadas em pacientes com depressão, podem influenciar o
eixo HPA, sendo que em pacientes com depressão, a microbiota intestinal pode modular a
resposta inflamatória19,32. Tem-se ainda uma terceira hipótese, que diz que há a diminuição da
serotonina devido ao catabolismo anormal de triptofano presente em pessoas com SII, sendo
este um precursor metabólico no neurotransmissor da serotonina, uma vez que a serotonina já
demonstrou estar envolvida nos processos de regulação da secreção, motilidade e percepção do
intestino20.
A modificação dos hábitos alimentares, a prática da atividade física, o uso de
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medicamentos, intolerâncias alimentares, a obesidade entre outros fatores, fazem uma
articulação em toda a composição bacteriana intestinal, de maneira que, por meio de uma dieta
equilibrada e hábitos de vida mais saudáveis, é possível observarmos uma redução da incidência
da depressão. Indicando que há influência direta do padrão alimentar em relação à microbiota
intestinal, e que esta modificação na alimentação, a longo prazo, poderá impactar na saúde da
microbiota dos indivíduos33.
Apesar da associação identificada entre SII e ansiedade e depressão, ainda são escassos
os estudos realizados a respeito dessa temática, não sendo possível determinar relações causais
entre essas condições. Alguns estudos estão sendo realizados utilizando-se estratégias de
modulação da microbiota intestinal e de mudança dos hábitos alimentares a fim de verificar os
possíveis efeitos relacionados ao tratamento da SII e consequentemente aos transtornos de
ansiedade e depressão11,12. Diante dos estudos coletados e analisados, podemos observar a falta
de padronização dos critérios utilizados para identificar os distúrbios de SII, ansiedade e
depressão, homogeneidade nas amostras quanto à idade e sexo, e principalmente o tamanho da
amostra em análise, que, ao que tudo indica, pode impactar significativamente no resultado do
estudo.

5 CONCLUSÃO
Diante dos estudos coletados para análise, ficou evidenciado que os indivíduos com SII
têm maiores chances de desenvolver os transtornos de ansiedade e depressão, porém ainda não
se sabe se essas alterações são decorrentes da alteração da função fisiológica intestinal ou das
mudanças na sinalização cerebral. Os fatores dessa correlação não ficaram totalmente
elucidados uma vez que os estudos sobre essa temática ainda são escassos. Embora o interesse
nessa temática seja crescente, seriam necessários mais estudos, preferencialmente com
amostras consideráveis de indivíduos, para avaliar e determinar os motivos que levam à maior
prevalência de ansiedade e depressão em indivíduos com SII bem como determinar os
mecanismos de tratamento para minimizar os efeitos do eixo cérebro-intestino.
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