
23

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Sylvia Maria Nicolau Campos

Abstract

From a historical point of view, tolerance was first described in mid-1911, long before the description of its mechanisms. Today it is 
characterized by local hyperactivity with proliferation of regulatory T and B cells, production of anti-inflammatory cytokines, secretory 
IgA and stimulation to the microbiota for the production of short chain fatty acids, concomitant with systemic hyporesponsiveness with 
low IgG and IgE antibodies production. Perhaps due to these characteristics, the induction of immunological tolerance and in partic-
ular the mucosal tolerance (oral) has attracted considerable attention as a therapeutic possibility, especially for the treatment of food 
sensitivities. All the strategies used for intestinal modulation are also considered important for the recovery of mucosal tolerance and, 
to some extent, have been applied in practice, even though in an empirical or intuitive way, for many years.

Keywords: Intestinal mucosa, immune system, tolerance, food sensitivities.

Tolerância de mucosa: 

das sensibilidades alimentares?

nova ou velha abordagem no tratamento

Mucosal tolerance: new or old approach in the treatment of food 
sensitivities?

Resumo

Do ponto de vista histórico, a tolerância foi primeiramente descrita em meados de 1911, muito antes da descrição dos seus 
mecanismos. Hoje ela é caracterizada por uma hiperatividade local com proliferação de células T e B regulatórias, produção de 
citocinas anti-inflamatórias, de IgA secretória e estímulo à microbiota para produção dos ácidos graxos de cadeia curta, concomitante 
à hiporresponsividade sistêmica com baixa produção de IgG e IgE específicas. Talvez por essas características, a indução de tolerância 
imunológica e, mais especificamente, a tolerância de mucosa (oral) tem atraído considerável atenção como possibilidade terapêutica, 
em especial para tratamento das sensibilidades alimentares. Todas as estratégias utilizadas para modulação intestinal também são 
consideradas importantes para a recuperação da tolerância de mucosa e, de certo modo, vêm sendo aplicadas na prática, mesmo que de 
forma empírica ou intuitiva, há muitos anos.

Palavras-chave: Mucosa intestinal, sistema imunológico, tolerância, sensibilidades alimentares. 
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O
Introdução

O sistema imunológico é um sistema de alta 
complexidade, tendo como principal função a 
homeostasia, e sua ativação e funcionamento 
adequado dependem diretamente das interações 
que faz com diferentes moléculas. Dentre essas 
moléculas, as proteínas exercem um papel 
fundamental, já que são aquelas com maior 
potencial de estímulo imunológico. Dessa forma, 
essas interações acontecem tanto com proteínas 
presentes nas nossas células, chamadas de 
próprias, como com proteínas presentes no meio 
ambiente (não próprias). Quando as interações 
com essas proteínas acontecem em um contexto 
fisiológico ou não inflamatório temos a ocorrência 
do fenômeno de TOLERÂNCIA, que pode ser 
tanto de origem central (gerada para proteínas 
próprias) como periférica, também conhecida 
como tolerância de mucosa (gerada pelo contato 
com proteínas não próprias). Se, por outro 
lado, essas interações acontecem em contexto 
inflamatório, ocorre o que chamamos de formação 
da imunidade e, como consequência, podemos ter 
a geração de respostas vacinais ou defesa (quando 
se trata de agentes infecciosos) ou a geração de 
respostas inflamatórias de característica autoimune 
e não autoimune, abrangendo uma gama de 
doenças crônicas como as doenças autoimunes, as 
de caráter metabólico e também as sensibilidades 
alimentares1,2,3.

A tolerância de mucosa é caracterizada por uma 
hiperatividade local com proliferação de células 
T e B regulatórias (Treg e Breg), produção de 
citocinas anti-inflamatórias (IL-10 e TGF-β), de 
IgA secretória (protetora de mucosa)4 e estímulo 
à microbiota para produção dos ácidos graxos de 
cadeia curta, concomitante à hiporresponsividade 
sistêmica com baixa produção de IgG e IgE 
específicas4-6. Talvez por essas características, 
a indução de tolerância imunológica e, mais 
especificamente, a tolerância de mucosa (oral) tem 
atraído considerável atenção como possibilidade 
terapêutica5,6, em especial para tratamento das 
sensibilidades alimentares7.

Breve histórico da tolerância de mucosa

Do ponto de vista histórico, a tolerância foi 

primeiramente descrita em meados de 1911, 
muito antes da descrição dos seus mecanismos. 
Ela foi descoberta por dois pesquisadores, Well 
e Osborne, a partir dos seus experimentos em 
cobaias. Eles extraíram, mesmo que de maneira 
arcaica, as proteínas do milho e fizeram duas 
injeções subsequentes dessas proteínas em cobaias. 
O resultado foi a geração de uma resposta alérgica 
importante que provocava alterações intestinais, 
culminando na perda de peso dos animais, que 
morriam de caquexia tempos depois. No entanto, 
eles resolveram, como teste, dar a proteína para os 
animais comerem antes de injetá-la e perceberam 
que eles não desenvolviam alergia. Então, como 
de certa forma os animais toleravam a proteína 
sem desenvolver doença, eles chamaram esse 
fenômeno de tolerância oral. Eles não sabiam nada 
a respeito desse processo, só sabiam que era um 
processo que podia ser induzido e mantido por 
longos períodos8. Somente quarenta e oito anos 
depois é que as primeiras descobertas sobre os 
mecanismos envolvidos na indução da tolerância 
de mucosa foram feitas a partir da caracterização 
da IgA secretora. No entanto, a primeira descrição 
formal da tolerância de mucosa em humanos foi 
feita em 1994 (83 anos depois), e somente em 
2003, 95 anos após sua descoberta, é que seus 
principais mecanismos celulares e moleculares 
começaram a ser realmente desvendados e 
descritos em humanos8,9.

Mucosa intestinal como tecido chave 
para indução da tolerância de mucosa

Segundo Moog 11,  a  mucosa do t rato 
gastrointestinal representa, em humano adulto, a 
maior superfície de contato com o meio externo, 
e, quando sua extensão é somada às outras 
superfícies mucosas, apresenta uma área de cerca 
de 150 a 200 vezes a área da pele, o que representa 
um total de 300 a 400m2 versus aproximadamente 
2m2. É possível, então, imaginar que essa mucosa 
representa uma grande área de indução de 
respostas imunológicas.

Do ponto de vista fisiológico, a mucosa 
intestinal é limitada por uma barreira seletiva 
que permite a absorção de produtos essenciais à 
homeostasia e, ao mesmo tempo, impede a entrada 
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de substâncias potencialmente agressoras. Essa 
barreira é resultante da ocorrência e interação 
de diversos mecanismos, que, em conjunto, 
favorecem o funcionamento e a proteção da 
mucosa contra lesões e contra a geração de 
inflamação12,13. 

Podemos considerar a atividade proteolítica 
das enzimas gástricas, intestinais e pancreáticas 
e a motilidade do intestino delgado como fatores 
importantes de barreira, uma vez que favorecem 
a quebra de macromoléculas, em especial das 
proteínas alimentares, e contribuem para a 
redução de seu potencial antigênico, resultando 
em uma estimulação tolerogênica14,15. Outro fator 
protetor, o muco, é rico em mucinas, atua como 
competidor específico e como barreira física 
seletiva, permitindo difusão de substâncias de 
baixo peso molecular e impedindo ou dificultando 
a passagem de macromoléculas e de micro-
organismos para o epitélio. Sua produção é feita 
por células específicas, chamadas caliciformes, 
que representam 10% do total de células que 
compõem as vilosidades e criptas ao longo de todo 
o epitélio intestinal16. 

Além das células caliciformes, as vilosidades 
e as criptas são formadas por mais cinco tipos 
celulares: enterócitos, linfócitos intraepiteliais, 
células de Paneth, células enteroendócrinas e 
células-tronco (stem cells)17. Cada vilosidade 
possui aproximadamente 3.500 células, e a 
renovação de todo o epitélio ocorre continuamente 
a partir das células-tronco localizadas na base da 
cripta18. Os enterócitos permitem uma absorção 
seletiva do material da luz, graças ao controle 
exercido pelas junções bloqueadoras (tight 
junctions), que são refeitas e mantidas de forma 
eficiente durante a renovação epitelial e a migração 
de linfócitos intraepiteliais do epitélio para o 
lúmen intestinal19,20. Essas células também são 
capazes de reconhecer e fagocitar antígenos do 
lúmen que conseguem atravessar a camada de 
muco e podem apresentá-los aos linfócitos T da 
lamina propria. Essa apresentação é diferente 
daquela realizada pelas APCs profissionais, 
presentes tanto na lamina propria como nas 
placas de Peyer e linfonodos mesentéricos, 
pois estimulam preferencialmente um padrão 
supressor de resposta imunológica (tolerância). 

As placas de Peyer e os linfonodos mesentéricos, 
órgãos importantes do GALT, possuem células 
dendríticas, macrófagos e linfócitos T e B capazes 
de induzir respostas imunológicas, assim como 
observado na lamina própria, e o perfil de resposta 
também dependerá do conjunto de interações que 
ocorrem nesses sítios20.

As células de Paneth e enteroendócrinas 
são encontradas nas criptas intestinais, e seus 
respectivos papéis são de secretar proteínas como 
lisozimas, TNF-α, criptidinas (antimicrobianos 
naturais), importantes para o controle da 
proliferação de micro-organismos, e hormônios, 
que regulam a secreção, motilidade, fluxo 
sanguíneo intestinal e diferenciação celular, 
contribuindo para a manutenção da homeostasia 
local e sistêmica21. 

Outro componente considerado fundamental 
para o “adequado” funcionamento do GALT é 
a microbiota. Ela é conhecida por coexistir com 
os demais componentes do trato gastrointestinal, 
mantendo um ambiente estável, especialmente 
por auxiliar a eliminação de patógenos estranhos 
graças à produção de substâncias antimicrobianas 
(ex.: colicinas) e por também impedir a fixação 
dos enteropatógenos, já que pode competir com os 
mesmos por nutrientes e receptores. Além disso, 
devido à capacidade de produzir ácidos graxos 
de cadeia curta (AGCC) e de interagir com as 
células do epitélio intestinal via receptores Toll 
(TLRs)22,23, pode estimular a renovação epitelial 
e regular as junções tight32, importantes para o 
controle da permeabilidade da mucosa. Os seus 
produtos (AGCC) e a capacidade de interação com 
o meio favorecem o aumento da secreção de IgA 
e de IL-10, além de estimular a geração de células 
Treg e Breg7,33, que irão, mais uma vez, direcionar 
a resposta para o perfil tolerogênico24. 

Dessa forma, quando antígenos comuns no 
cotidiano humano, como as proteínas alimentares, 
entram em contato com o epitélio intestinal 
íntegro, em contexto fisiológico, ou seja, onde 
há preservação das junções tight epiteliais, baixa 
expressão de MHC em enterócitos, com muco, 
microbiota, secreção de IgA e de peptídeos 
antimicrobianos preservados (em equilíbrio), 
há o estímulo de células apresentadoras de 
antígenos (APCs) com baixa expressão de 



Tolerância de mucosa: nova ou velha abordagem no tratamento das sensibilidades alimentares?

26

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

moléculas coestimulatórias (células dendríticas 
tolerogênicas), que tendem a promover a 
diferenciação de linfócitos Th0 em Treg, e 
ativação das células Breg, tornando esse ambiente 
tolerogênico e contribuindo para a manutenção e/
ou restabelecimento da saúde do indivíduo. Por 
outro lado, quando o contato com as proteínas 
alimentares ocorre no ambiente oposto, onde as 
alterações do epitélio e dos demais componentes 
existem, em especial o desequilíbrio da microbiota 
(disbiose), e o que predomina é a presença da 
inflamação, ocorre estímulo para diferenciação 
dos linfócitos Th0 em células efetoras como Th1, 
Th2, Th9 e Th17, que podem contribuir para o 
desenvolvimento das hipersensibilidades, como é 
o caso das sensibilidades alimentares ou doenças 
autoimunes, que a cada dia são mais frequentes 
tanto entre crianças como adultos7,25,26. 

Quebra da tolerância como fator indutor 
de sensibilidades alimentares e resgate 
da tolerância como terapia para seu 
tratamento

A quebra da tolerância de mucosa há algum 
tempo já vem sendo considerada como um dos 
fatores responsáveis pela geração ou piora dos 
quadros de sensibilidades alimentares. Uma 
mudança em qualquer um dos componentes do 
GALT, já mencionados neste texto, pode contribuir 
para que esse fenômeno aconteça.

No trabalho de Ganeshan et al.27,  foi 
desenvolvido um modelo murino para estudar 
alergia alimentar, nesse caso à proteína da clara do 
ovo. O protocolo consistiu na indução da quebra da 
tolerância com a oferta da toxina do estafilococos 
em um protocolo de alergia para a ovalbumina. Os 
grupos alérgicos que receberam a toxina tiveram 
uma polarização da resposta imunológica para 
Th2, com aumento de IL-5 e IL-13, aumentando 
o quadro de reação alérgica e levando à ocorrência 
de anafilaxia. O que os autores discutem é que 
a toxina estafilocócica prejudicou a indução de 
tolerância, uma vez que diminuiu a produção de 
TGF-β por células presentes na lamina própria 
intestinal e a proliferação de células Treg27. Outros 
tantos trabalhos, que datam do ano 2000 até os dias 
de hoje, também associam a quebra da tolerância 

ou a incapacidade de indução de tolerância com 
a geração ou piora de quadros de sensibilidades 
alimentares28-31. Esse resultado pode, por exemplo, 
ser extrapolado para o que observamos na clínica, 
já que sabemos que indivíduos alérgicos que têm 
contato com aditivos alimentares e diferentes 
xenobióticos na alimentação podem aumentar a 
permeabilidade intestinal e, então, comprometer 
a resposta imunológica local, favorecendo o 
desenvolvimento de alergias32.

O fenômeno de tolerância de mucosa é 
considerado tão importante para a homeostasia 
da mucosa intestinal que há estudos mostrando a 
relação da tolerância oral materna para proteínas 
alimentares e a reação dos seus filhos às mesmas 
proteínas. Em seu trabalho, Campos et al.4 
desenvolveram um modelo murino onde as fêmeas 
foram submetidas a dois protocolos, um de 
indução de alergia e outro de indução de tolerância 
oral para proteínas do amendoim. Essas fêmeas 
foram, então, colocadas para acasalar, e seus 
filhotes foram estudados na vida adulta. Os 
resultados mostraram que as mães tolerantes ao 
amendoim que tiveram contato com esse alimento 
durante a gestação impediram seus filhotes 
de ficarem alérgicos quando os mesmos eram 
submetidos a um protocolo de indução de alergia 
alimentar, enquanto que aquelas mães tolerantes 
que não consumiram o alimento desprotegeram 
seus filhotes, que então ficaram alérgicos quando 
submetidos ao mesmo protocolo de indução de 
alergia. Esse dado nos mostra que a tolerância 
materna protegeu o filhote de desenvolver alergia 
para a mesma proteína (no caso as proteínas do 
amendoim), sendo considerado um fenômeno de 
longa duração, podendo ser transmitido à prole4.

Alguns estudos têm mostrado que a tolerância 
de mucosa tem sido considerada como alvo 
para a terapia das doenças alérgicas e doenças 
autoimunes. Os estudos datam de 1994 até os dias 
de hoje, mostrando o interesse no entendimento 
desse fenômeno como alvo para o tratamento das 
sensibilidades alimentares33-36. 

Em seu ensaio clínico, Patriarca et al.37 
avaliaram pacientes alérgicos a vários alimentos 
e realizaram o seguinte protocolo: uma parte dos 
pacientes alérgicos (n=59) foi tratada com dieta de 
eliminação e resgate dos mecanismos de tolerância 
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oral (grupo tratado), e a outra parte (n=16) não 
foi tratada. Eles utilizaram os níveis de IgE para 
avaliar a resposta alérgica e os níveis de IgG4 para 
avaliar a capacidade de indução de tolerância de 
mucosa. Os resultados encontrados foram que os 
pacientes tratados apresentaram uma diminuição 
dos níveis de IgE após 18 semanas de tratamento, 
acompanhada por diminuição progressiva dos 
sinais e sintomas e aumento de IgG4 já na sexta 
semana. Os níveis de IgG4 diminuíram da sexta até 
a 18ª semana, mas ainda se mantiveram superiores 
aos níveis de IgE, mostrando que esses indivíduos 
conseguiram induzir tolerância para os alimentos 
aos quais eram alérgicos. Além desse, existem 
outros trabalhos que tentam mostrar a importância 
da indução de tolerância de mucosa para tratar as 
sensibilidades alimentares37,38.

Como induzimos na prática clínica a 
tolerância de mucosa para tratar as 
alergias? 

Na prática clínica, a indução de tolerância tem 
um efeito importante para minimizar ou evitar o 
desenvolvimento das sensibilidades alimentares32 
e, em especial, consiste em modular o intestino 
do paciente e reduzir a reatividade imunológica 
através dos seguintes passos (Figura 1):

 (1) Remoção dos alimentos contendo os 
alérgenos alimentares de interesse, aqueles de 
difícil digestão e que contêm pesticidas, além dos 
aditivos alimentares, dentre esses os polissorbatos, 
emulsificantes (como CMC), metabissulfito de 
sódio e fosfato de sódio. Todos esses aditivos 
podem provocar alteração das tight junctions e 
levar ao aumento da permeabilidade intestinal, 
o que contribui para a quebra da tolerância de 
mucosa32,39-42;

(2) Estímulo à diminuição da utilização de 
medicamentos e do consumo de álcool, sempre que 
possível, porque o metabólito gerado a partir da 
degradação do etanol é tóxico, assim como alguns 
metabólitos de fármacos, e provoca alteração 
das tight junctions e da expressão de zonulina, o 
que interfere na manutenção da homeostasia da 
mucosa intestinal43;

(3)  Correção da dispepsia funcional 
(hipocloridria), fenômeno comum em pacientes 

alérgicos que apresentam uma dificuldade na 
digestão proteica. Alguns trabalhos mostram que 
indivíduos que digerem as proteínas alimentares 
adequadamente são menos suscetíveis à 
sensibilização e ao desenvolvimento de alergia. 
Essa correção pode ser realizada através da 
utilização de complexo de enzimas e tinturas 
fitoterápicas que melhorem a secreção de HCl 
e conscientização dos pacientes quanto ao uso 
dos medicamentos da classe dos prazóis44-46. 
Importante atentar para a possibilidade de super 
crescimento bacteriano ou fúngico, que também 
deverá ser corrigida para melhora do processo 
alérgico42,47; 

(4) Correção e controle da disbiose, já que é muito 
bem descrito que os produtos de bactérias benéficas 
são importantes para diminuição da reatividade 
imunológica por ativar células regulatórias que 
promovem o controle do processo inflamatório. 
Nesse contexto, a utilização de probióticos 
parece ter efeito positivo em longo prazo, assim 
como a utilização de fibras prebióticas que serão 
fermentadas pelas bactérias da microbiota. A 
fermentação é que garante a produção dos AGCC 
que têm efeitos benéficos no controle de diferentes 
doenças inflamatórias48,49,50-52;

(5) Estímulo ao aumento de peptídeos 
antimicrobianos e produção de IgA secretora, 
que são importantes para o restabelecimento 
da homeostasia da mucosa. Ambos podem 
ser produzidos a partir de estímulos de certos 
micronutrientes como vitamina A, vitamina D, 
zinco, selênio, vitamina C, além dos polifenóis 
flavonoides e ômega-353,54-57;

(6) Controle do estresse e do sono, já que o 
aumento do cortisol está associado com alteração 
da microbiota e indução de inflamação, que 
culmina no aumento da permeabilidade da mucosa 
intestinal58-60, e a privação de sono está associada 
com alteração do controle da liberação de HCl e 
pepsina, importantes para a digestão proteica61,62; 

(7) Correção de todas as deficiências 
nutricionais, já que os micronutrientes são 
de extrema relevância para recuperação da 
mucosa intestinal, para a produção de peptídeos 
antimicrobianos, de IgAs, para recuperação da 
expressão das proteínas das tight junctions e 
recuperação da barreira intestinal63-65.
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Conclusão

A tolerância de mucosa é um fenômeno 
de extrema importância para o controle das 
sensibilidades alimentares e, embora alguns dos 
seus mecanismos tenham sido descritos mais 
recentemente, é “praticada” do ponto de vista 
clínico há muitos anos, mesmo que de forma 

intuitiva. Dessa forma, a retirada do alérgeno, a 
oferta de alimentos ricos em nutrientes, o controle 
do consumo de xenobióticos e a correção do 
processo digestivo, visando a recuperação da 
mucosa intestinal, nada mais é do que promover 
a indução do processo de tolerância para os 
diferentes constituintes da dieta.

Figura 1. Fatores que interferem na tolerância de mucosa e no controle da permeabilidade intestinal

Fonte: o próprio autor
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