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 O trato gastrointestinal humano é um complexo ecossistema microbiano que 
intimamente interage com células eucariotas e nutrientes. O estabelecimento da 
microbiota intestinal é influenciado por fatores internos, intrínsecos ao hospedeiro e 
fatores externos, como composição da microbiota materna, tipo de parto, contaminação 
ambiental, alimentação e uso de medicamentos. Durante os primeiros meses de vida, o 
leite materno é o principal modulador da microbiota intestinal, e a colonização será 
influenciada pelas condições ambientais às quais o bebê está inserido. Esse artigo traz a 
discussão sobre o estabelecimento da microbiota intestinal de bebês, influência da 
amamentação e aspectos disbióticos na composição da microbiota, bem como as 
consequências para a saúde desse indivíduo na idade adulta. 

A B S T R A C T 
(Microorganisms and the human being: human microbiota and its relationship with health) The human 
gastrointestinal tract is a complex microbial ecosystem that closely interacts with eukaryotic cells and nutrients. The 
establishment of the intestinal microbiota is influenced by internal factors, intrinsic to the host and external factors, such 
as composition of the maternal microbiota, type of delivery, environmental contamination, feeding and use of 
medications. During the first months of life, breast milk is the main modulator of the intestinal microbiota, and 
colonization will be influenced by the environmental conditions to which the baby is inserted. This article discusses the 
establishment of the intestinal microbiota of infants, the influence of breastfeeding and dysbiotic aspects on the 
composition of the microbiota, as well as the consequences for the health of this individual in adulthood. 
 

Introdução 

A existência de micro-organismos no planeta remonta 
de muitos bilhões de anos. A interação entre os serem 
vivos e micro-organismos tem evoluído desde então, em 
relações de competição, parasitismo, antagonismo, 
simbiose e comensalismo.  

Durante o século XIX, os Postulados de Kock 
nortearam o entendimento das relações entre bactérias e 
seres humanos, e então, passamos a conhecer a relação de 
transmissibilidade e patogenicidade das bactérias.  

As duas primeiras causas de mortalidade infantil no 
mundo são decorrentes a doenças infecciosas: infecções 
respiratórias (pneumonias) e diarreia, segundo o relatório 
da Organização Mundial de Saúde de 2018 (WHO, 2018). 
Recentes dados publicados sobre a prevalência de 
algumas infecções sexualmente transmissíveis, como 
sífilis e gonorreia têem exposto níveis de prevalência com 
proporções de re-emergência no Brasil e no mundo 
(Ministério da Saúde, Brasil, 2017). Concomitantemente a 
esses índices de infecções, o mundo vive uma pandemia 
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de resistência bacteriana aos antimicrobianos, como nunca 
visto anteriormente. 

Porém, nas duas últimas décadas, o modo como 
entendemos a relação micro-organismo e ser humano tem 
mudado. O estudo da microbiota humana tem revelado a 
ligação direta de bactérias a condições de saúde, bem 
como condições relacionadas a doenças como diabetes, 
obesidade, câncer e doença inflamatória intestinal. A 
maioria das bactérias da microbiota humana vivem em 
condições de simbiose com o hospedeiro protegendo-o, 
fermentando carboidratos, estimulando o sistema 
imunológico, enquanto outras são apenas comensais 
(SCHOLTENS et al., 2012). O equilíbrio da microbiota 
intestinal é chamado de eubiose ou normobiose, situação 
em que os micro-organismos com potencial efeito 
benéfico à saúde predominam em número sobre os que 
seriam potencialmente prejudiciais mantendo a 
homeostase do ecossistema intestinal. Nesse sentido, as 
substâncias que estimulam positivamente esta relação, têm 
um papel chave sobre a saúde humana.  

O estabelecimento da microbiota intestinal na infância, 
do nascimento até os dois anos de idade é fundamental 
para o desenvolvimento do sistema imunológico, e 
consequentemente para a saúde deste indivíduo na idade 
adulta (SALMINEN et al., 2005).  

A modulação da microbiota ocorre até essa idade, 
onde então a microbiota intestinal atinge o clímax, e se 
estabiliza. Depois disso, a colonização por novos gêneros 
bacterianos muitas vezes é transitória, e depende de 
mudanças permanentes em estilo de vida, como dieta e 
localidade geográfica. Em vista da importância da 
modulação da microbiota intestinal na primeira infância, 
esse artigo tem como objetivo discutir os processos de 
estabilização da microbiota, influência da amamentação e 
aspectos disbióticos, relacionados ao desequilíbrio, na 
microbiota intestinal de bebês. 
 
Microbiota Humana 
 
Barreira intestinal 
 

O trato gastrointestinal (TGI) humano é um complexo 
ecossistema envolvendo a interação simbionte entre 
bactérias, bactérias-hospedeiro, bactérias-nutrientes, além 
de nutrientes-hospedeiro (CLEMENTE et al., 2012). O 
corpo humano possui cerca de 1012 bactérias, em uma 
relação de cerca de 1,3/1 de células humanas (SENDER; 
FUCHS; MILO, 2016). A maior população de bactérias 
no organismo humano se encontra no intestino grosso, 
com cerca de 1011. E é aí que a relação com o hospedeiro 

tem importantes consequências para a saúde e bem-estar. 
Assim, o microbioma ou microbiota, define-se como a 
coleção de micro-organismos encontrado nesse 
ecossistema, e contém mais de 8 milhões de genes 
bacterianos, contra os 22 mil genes humanos (ECKBURG 
et al., 2005). 

A arquitetura do epitélio intestinal envolve uma 
camada de muco, células epiteliais e lâmina própria. As 
células epiteliais são revestidas por um gel de muco 
composto predominantemente de glicoproteínas, como as 
mucinas secretadas por células caliciformes. Essas 
mucinas formam uma camada de muco que se estende até 
150 mM a partir da superfície do epitélio sendo que a 
camada interna é resistente à penetração de bactérias, 
definindo uma zona estéril, protegendo a superfície do 
epitélio intestinal contra permanência dos micro-
organismos (HOOPER; MACPHERSON, 2010). 

A microbiota intestinal está aderida à camada de muco 
externa, competindo com bactérias patogênicas por sítios 
de adesão e nutrientes, exercendo o efeito de resistência à 
colonização, protegendo a mucosa intestinal (HOOPER; 
MACPHERSON, 2010). A esse conjunto de células 
epiteliais, muco, microbiota e lâmina própria, dá-se o 
nome de barreira intestinal, com importante papel em 
manter a homeostase do tecido intestinal. A interface entre 
o Sistema Imunológico e o intestino torna a mucosa 
intestinal um importante modulador de resposta 
inflamatória 

Bactérias da microbiota intestinal degradam 
carboidratos ingeridos pela alimentação, produzindo 
substratos absorvidos pela célula intestinal do hospedeiro. 
Alguns micro-organismos da microbiota intestinal são 
capazes de produzir grandes variedades de ácidos graxos 
bioativos e metabólitos, tais como o ácido linoleico 
conjugado (CLA), ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), 
gama-amino ácido butírico, que têm mostrado grande 
potencial no tratamento de doenças como câncer, 
obesidade e doenças cardiovasculares. Um papel 
fundamental dos ácidos graxos de cadeia curta, 
principalmente butirato, na fisiologia do cólon é o seu 
efeito trófico sobre o epitélio intestinal, além de estimular 
a proliferação e a diferenciação das células epiteliais 
(GUILLOTEAU et al., 2010), estabilização da microbiota, 
influência da amamentação e aspectos disbióticos, 
relacionados ao desequilíbrio, na microbiota intestinal de 
bebês.  

  
Estabelecimento da Microbiota 

 A microbiota começa a ser estabelecida ainda 
dentro do útero, por mecanismos ainda não estabelecidos, 
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mas acredita-se que células dendríticas do intestino 
materno “carreguem” bactérias até a placenta, no eixo 
proposto como entero-placentário. Porém, a carga 
bacterina que o bebê recebe na hora do parto é 
fundamental para o estabelecimento da colonização de sua 
microbiota, tanto intestinal como na pele. Bebês nascidos 
de parto normal apresentam uma microbiota mais diversa, 
predominantemente relacionada com a microbiota vaginal 
materna como Lactobacillus e Prevotella, e bebês 
nascidos de parto cesáreo apresentam uma microbiota 
predominantemente associada ao ambiente, com bactérias 
encontradas na pele, como Staphylococcus e 
Propionebacterium, sugerindo que bebês nascidos de 
parto cesáreo estão mais suscetíveis a interferências do 
ambiente hospitalar, apresentando uma microbiota não tão 
saudável como aquela apresentada por bebês nascidos de 
parto normal (DOMINGUEZ-BELLO et al., 2010). 

Sabe-se que as primeiras bactérias que colonizam o 
TGI têm um importante papel na regulação da colonização 
subsequente. Essas bactérias iniciais podem modular a 
expressão gênica das células epiteliais do hospedeiro, 
criando, assim, um ambiente favorável, impedindo a 
colonização por outras bactérias introduzidas 
posteriormente. Desta maneira, a qualidade da 
colonização inicial do intestino teria, possivelmente, papel 
crítico no processo de seleção entre os diferentes gêneros 
bacterianos, trazendo consequências para toda a vida. 

De maneira geral, as bactérias anaeróbias facultativas, 
como E. coli, E. faecalis e E. faecium, são as primeiras 
bactérias a colonizarem o TGI do recém-nascido nas 
primeiras horas após o parto, devido ao elevado teor de 
oxigênio que existe inicialmente. À medida que estas 
bactérias consomem o oxigênio, nos próximos 7 a 10 dias 
após o parto, o meio se torna mais adequado para as 
bactérias anaeróbias estritas (Bifidobacterium, 
Bacteroides e Clostridium) (TADDEI et al., 2015). Depois 
disso, a identidade e a época de entrada dos outros 
componentes do ecossistema digestivo do recém-nascido 
ainda estão sendo revelados. 

O ambiente no qual o recém-nascido está inserido é 
fundamental para determinar quais bactérias colonizarão o 
intestino. O desenvolvimento da microbiota intestinal é 
afetado pela região geográfica em que a criança nasce e 
esse fato é descrito até mesmo em países do mesmo 
continente. A formação da microbiota parece diferir entre 
crianças que vivem em países desenvolvidos e países em 
desenvolvimento, podendo, este fato, ser atribuído aos 
elevados níveis de contaminação ambiental que as 
crianças de países em desenvolvimento são expostas no 
início da vida. 

Nosso grupo de pesquisa avaliou, utilizando 
metodologia de sequenciamento do gene 16S rRNA, o 
estabelecimento da microbiota fecal de crianças nascidas 
por parto vaginal durante o seu primeiro ano de vida 
(BRANDT et al., 2012; TADDEI et al., 2014). As 
crianças pertenciam a um baixo nível sócio econômico, e 
mais da metade delas foi amamentada com leite materno 
exclusivo até o sexto mês de vida.  Os resultados 
revelaram uma alta prevalência e abundância de 
Escherichia na microbiota intestinal desses bebês (Figura 
1). Altas taxas de colonização pelo gênero Escherichia, 
principalmente nos primeiros meses de vida, foram 
descritas praticamente de forma unânime pelos primeiros 
estudos que analisaram a instalação da microbiota em 
recém-nascidos, porém, a manutenção da abundância e 
prevalência deste gênero até o final do primeiro ano de 
vida nas crianças brasileiras, parece ter uma relação com o 
ambiente em que essas crianças estão inseridas, sendo 
consequência de uma influência ambiental na colonização 
intestinal. 
 

 
Figura 1. Análise da distribuição dos gêneros bacterianos 
identificados nas bibliotecas 16S rRNA de amostras fecais 
de crianças Brasileiras durante o primeiro ano de vida, em 
abundância relativa.1 (2 dias de vida); 2 (7 dias de vida);3 
(30 dias de vida); 4 (3 meses de vida); 5 (6 meses de 
vida); 6 (12 meses de vida). Adaptado: Brand et al. 
(2012); Taddei et al. (2014). 

  
Em países desenvolvidos, com alto índice de higiene, 

como a Suíça, as crianças têm uma alta prevalência de 
Staphylococcus, fortemente associada à transmissão pela 
pele dos pais. Nesses estudos, a detecção de 
Staphylococcus e Streptococcus no segundo dia de vida 
sugere que a possível transferência deste micro-organismo 
seja derivada inicialmente da microbiota vaginal materna, 
que posteriormente foram substituídas por bactérias 
provenientes da pele dos pais e do ambiente. Na Europa, 
um estudo multicêntrico mostrou a prevalência de 
Bifidobacterium e Bacteroides na microbiota de crianças 
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de seis semanas de vida, amamentadas com leite materno 
exclusivo (ADLEBERTH et al., 2006). 

De acordo com a hipótese da higiene, práticas mais 
rigorosas de higiene adotadas em países desenvolvidos 
podem modificar a exposição microbiana inicial, e 
consequentemente, o padrão da microbiota intestinal 
desses recém-nascidos, causando impacto negativo sobre 
a regulação imunológica, possivelmente levando à maior 
incidência de doenças alérgicas e autoimunes observadas 
nesses países. 

Desta forma, expor a criança ao contato com diferentes 
antígenos ambientais auxilia na regulação e no 
desenvolvimento do sistema imunológico, permitindo um 
melhor equilíbrio na saúde da criança. Assim, a 
amamentação materna exclusiva é importante para 
desenvolver uma microbiota com baixo potencial 
patogênico, mesmo em crianças expostas à contaminação 
ambiental.  

 
Amamentação 

 
A Organização Mundial de SAÚDE (WHO) preconiza 

a amamentação com leite materno exclusivo até os seis 
meses de idade da criança. Essa idade relaciona-se com o 
desenvolvimento da capacidade motora da criança em 
deglutir alimentos não líquidos (WHO, 2008). Porém, 
sabe-se que durante a amamentação com leite materno 
exclusivo, as junções oclusivas das células epiteliais da 
mucosa intestinal estão afrouxadas, permitindo uma maior 
eficiência na absorção de macromoléculas do leite 
materno, como as imunoglobulinas, por exemplo. Além 
disso, por esse tempo, a microbiota intestinal do bebê é 
modulada pela microbiota do leite materno, bem como 
pela fermentação dos oligossacarídeos do leite. A 
introdução de alimentos não líquidos nesse período, pode 
afetar esse equilíbrio, interferindo na modulação benéfica 
da microbiota do bebê.  

Acredita-se que o leite materno pode promover um 
estado de inflamação fisiológica importante para o 
equilíbrio e interação dos micro-organismos com o 
epitélio intestinal do neonato. A importância dos 
Lactobacilos e Bifidobacterium na microbiota intestinal 
consiste na inibição competitiva com outras bactérias pela 
adesão à mucosa intestinal e na síntese de compostos que 
inibem ou destroem bactérias patogênicas. Seus efeitos na 
imuno- modulação da mucosa intestinal ocasionam 
aumento na atividade das células natural-killer e produção 
de macrófagos que ativam fagócitos, promovendo a 
secreção da IgA (SALMINEN et al., 2005). A 

permeabilidade intestinal diminui, assim como possíveis 
reações de hipersensibilidade. 

Durante as primeiras semanas de vida, a microbiota do 
bebê modifica-se conforme o tipo de leite administrado, 
fórmula infantil ou leite materno. Crianças amamentadas 
ao seio tem maiores quantidades de Lactobacilos e 
Bifidobacterium nas fezes. Bebês amamentados com 
fórmulas infantis possuem uma reduzida colonização de 
bactérias lácticas como Lactobacillus e Bifidobacterium e 
uma predominância de Clostridium difficile, C. perfringes, 
Bacteroides e enterobactérias (SALMINEN et al., 2005).  

Uma amamentação mista, com leite materno e fórmula 
infantil ajuda a manter os níveis elevados de colonização 
por Bifidobacteruim e Lactobacillus, apesar de ser em 
menor proporção quando comparado com crianças 
amamentadas com leite materno exclusivo (SALMINEN 
et al., 2005).  

Bebês amamentados com leite humano tem maior 
prevalência de Bifidobacterium longum subsp infantis, 
descrito como fermentador de oligossacarídeos do leite 
humano. O efeito simbionte do leite humano, com 
bactérias e os oligossacarídeos tem um papel importante 
na modulação da microbiota intestinal do bebê.  

O leite materno contém carboidratos como n-
acetilglicosamina, que estimulam o crescimento dos 
Lactobacilos e Bifidobacterias através do processo 
fermentativo, antigamente conhecidos como fator bifido. 
Além da acidificação do meio intestinal e da geração dos 
AGCCs, os oligossacarídeoas promovem a modulação do 
sistema linfóide associado ao intestino (GALT) 
prevenindo a translocação bacteriana e reações alérgicas. 

O trofismo intestinal promovido pelos AGCC oriundos 
da fermentação de carboidratos complexos do leite 
materno, estimula a proliferação e diferenciação celular do 
epitélio intestinal protegendo da translocação de bactérias 
patogênicas (através da acidificação do meio intestinal), 
mantendo o efeito de barreira intestinal, evitando doenças 
inflamatórias. 

Nesse contexto, nosso grupo avaliou a influência da 
amamentação exclusiva no padrão de colonização da 
microbiota intestinal no mesmo grupo de crianças descrito 
anteriormente. As crianças amamentadas exclusivamente 
com o leite materno até o sexto mês de vida apresentavam 
um padrão de colonização microbiana estável, ao longo 
dos primeiros 15 meses de vida. Esse padrão não era 
perturbado mesmo com a introdução de alimentos sólidos 
ou administração de antibióticos. O grupo de crianças cuja 
alimentação incluía alimentos pastosos, frutas e sucos, 
além de leite de formula ou leite de vaca antes do quarto 
mês de vida apresentou um padrão de colonização 
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bacteriana instável, com o aparecimento ou diminuição de 
gêneros bacterianos de forma não linear ao longo dos 
meses analisado (Figura 2). Esses resultados mostram que 
o leite materno torna a microbiota intestinal do bebê 
resiliente a fatores externos como alimentação e 
antibióticos, garantindo um padrão estável de colonização 
ao longo da primeira infância (CARVALHO-RAMOS et 
al., 2018).  

Figura 2. Perfis de PCR-DGGE de uma criança em 
aleitamento materno exclusivo (A), e complementar (B). 
A administração de antibióticos é indicada por setas. 
Adaptado: Carvalho-Ramos et al. (2018). 

 
Disbiose 

 
A administração de antibióticos durante os primeiros 

meses de vida do bebê pode causar alterações 
significativas na composição de microbiota fecal, porém, 
essa alteração depende do antibiótico, dose e tempo de 
administração, o que torna difícil chegar-se a uma 
conclusão do exato impacto na microbiota. Nesta faixa 
etária, sabe-se que antibióticos diminuem a frequência de 
Bifidobacterium e aumento de Enterococcus e 
enterobactérias. Alguns estudos apontam para um 
crescimento significativo da colonização por Klebsiella 
sp.  

Os estudos apontam que há uma tendência a recuperar 
o padrão de microbiota com o término da administração 
do antibiótico. Porém, há algumas correlações entre o uso 
de antibiótico nos primeiros meses de idade e o 
desenvolvimento de doenças como asma, chiados e outras 
doenças alérgicas, sugerindo que possam ocorrer 
alterações não detectáveis na composição da microbiota 
neste período, mas que terão consequências em longo 
prazo no sistema imunológico e seu desenvolvimento. 

Há algumas linhas de evidência que correlacionam a 
disbiose intestinal na primeira infância com aparecimento 
de asma, doenças atópicas, obesidade e diabetes. Alguns 
estudos têm relacionado a alergia ao leite de vaca à 
processos de intolerância imunológica do trato 
gastrointestinal associado a uma composição disbiótica da 
microbiota intestinal (SCHOLTENS et al., 2012). 

Uma especial atenção tem sido dada a bebês 
prematuros e/ou hospitalizados ao nascimento. As 
alterações no padrão do microbiota intestinal podem 
incorrer em profundas alterações na composição e 
diversidade das bactérias (FEFERBAUM et al., 2017) 
ocasionadas pela falta de aleitamento materno, sepse 
bacteriana, jejum prolongado, ambiente da UTI neonatal e 
uso de medicamentos, como antibióticos e inibidores da 
acidez gástrica (bloqueadores H2 e inibidores da bomba de 
prótons). A disbiose rompe o delicado mecanismo imune 
intestinal e favorece o crescimento e a translocação de 
bactérias patogênicas para a corrente sanguínea 
(PETERSON; ARTIS, 2014). 

Estudos da microbiota intestinal em prematuros que 
desenvolveram enterocolite necrosante (ECN) 
demonstram que ocorre diminuição da diversidade 
bacteriana intestinal com predominância do Filo 
Proteobacteria fortemente associada à incidência de ECN. 
Este Filo inclui uma grande variedade de patógenos 
(Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas), além de 
outras bactérias Gram-negativas que contêm na membrana 
celular compostos lipopolissacarídeos fortemente 
associadas com exacerbação da reação inflamatória 
intestinal (GRITZ; BANDHARI, 2015). As mudanças dos 
Filos bacterianos durante a internação do prematuro estão 
associadas à predisposição da ECN.  

 
Perspectivas  

Mesmo diante dos benefícios do leite materno para o 
recém-nascido prematuro e para os recém-nascidos de 
baixo peso, o início da alimentação enteral muitas vezes é 
tardio em decorrência de várias problemáticas no início da 
vida do neonato, como a instabilidade hemodinâmica e 
sinais de intolerância alimentar (LEE et al., 2015). Diante 
dos benefícios imunológicos do fornecimento do colostro 
materno, técnicas alternativas de administração foram 
adotadas, entre elas, a colostro-terapia. Constituintes do 
colostro são capazes de promover maturação das células 
intestinais, instalação de gêneros benéficos na microbiota 
intestinal e células de defesa contra bactérias patogênicas. 

A colostro-terapia é uma prática segura, viável e bem 
tolerada até mesmo pelos menores prematuros (LEE et al., 
2015).  As evidências e preliminares defendem o efeito da 
colostro-terapia em reduzir o tempo de alimentação 
enteral total. A colostro-terapia foi relacionada ao de IgA 
secretora em prematuros, e uma menor incidência de sepse 
clínica foi observada neste mesmo grupo. 

Resultados preliminares de um estudo do nosso grupo 
com colostro-terapia mostram dados promissores. Estudos 
iniciais da quantificação de bifidobactéria nas amostras 
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fecais dos neonatos submetidos a colostro terapia com 
colostro cru e pasteurizado mostram um aumento na 
abundância deste gênero em bebês alimentados com 
colostro cru, mostrando o papel modulador do leite 
materno na microbiota intestinal de bebês. Além disso, a 
composição da microbiota intestinal de bebês tratados 
com colostro cru apresentou-se mais diversa e semelhante 
à microbiota dos bebês a termo amamentados ao seio 
materno.  

 

 
Figura 3. Abundância relativa de Akkermansia 
muciniphila entre o grupo diabético que fez cirurgia 
bariátrica (verde) e o grupo que fez dieta de controle de 
carbohidrato (azul), em um ano de estudo. Adaptado: 
Cortez et al. (2018). 

Esses achados podem contribuir com informações para 
o estabelecimento de terapias adicionais no 
acompanhamento de prematuros de baixo peso, visando a 
diminuição de antibioticoterapia profilática e de 
intercorrências clínicas como sepse. Recentemente, uma 
bactéria chamada Akkermansia muciniphila foi 
relacionada à perda de peso e regulação de glicemia em 
pacientes adultos obesos e diabéticos (Figura 3) 
(CORTEZ et al., 2018). Uma proteína da bactéria parece 
estar relacionada aos efeitos benéficos sistêmicos no 
hospedeiro. Esses dados mostram que o conhecimento da 
interação entre microbiota e hospedeiro pode trazer luz ao 
desenvolvimento de novas terapias. 

 
Conclusões 

O estudo da interação entre micro-organismos e o ser 
humano tem revelado informações importantes no que diz 
respeito à saúde do indivíduo. Os dados aqui discutidos 
em relação ao estabelecimento da microbiota no bebê, 
evidenciam a importância de se conhecer quais são e 
como interagem os micro-organismos nos diferentes sitos 
do hospedeiro. Assim, possivelmente poderemos ter 
melhores chances de controle e profilaxia de doenças 
importantes que hoje preocupam a comunidade médica 
mundial, como infecções, complicações em neonatos, 
diabetes, câncer e obesidade. 
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