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A história do Microbioma e da Microbiota começou há muito tempo atrás.
No início do século XIX, Elie Metchnikoff ganhou o prêmio Nobel após introduzir
o conceito de que o leite fermentado (Lactobacilli - lactobacilos) aumentava a longevidade na população da Bulgária. De acordo com seu estudo, “os lactobacilos
podiam neutralizar os efeitos da putrefação gastrointestinal”.1
De Metchnikoff ao microbioma
Projeto Genoma
Humano (2001)

•
•

Iniciado em 1990
Cerca de 25.000 genes
Nature (Francis Collins) 2
Science (Craig Venter) 3

Projeto Microbioma
Humano (2007)

100 trilhões de microorganismos (bactérias, vírus e
fungos) e seus genomas 4

O Projeto Genoma revelou que temos 25000 genes humanos e, apenas seis
anos depois, o Projeto Microbioma mostrou que somos compostos de microorganismos – temos muito mais genes de bactérias e outros microorganismos do que
genes humanos. Somos 10% humanos apenas!
A nossa microbiota tem funções fundamentais, e não poderíamos sobreviver
não fosse por ela. Todo o desenvolvimento de nosso sistema imune é dependente
dela, assim como outras funções vitais (Figura 1).
A microbiota permanente é composta por Bifidobacterium, Lactobacillus,
Bacteroides, Clostridium, Staphilococcus e Eterobactérias. 5
Antigamente, era comum o pensamento de que nascíamos sem bactérias. No
entanto, já temos o conhecimento da existência de bactérias intra-útero, no líquido
amniótico, no cordão umbilical, etc. 6
O “grande momento” da microbiota é a transferência da microbiota materna
durante o nascimento. Nesse contexto, o tipo de parto é extremamente importante:
a criança que nasce de parto normal, adquire a microbiota da mãe (fecal, vaginal,
de pele, etc.), enquanto que no parto por cesariana, a microbiota é a do bloco cirúrgico. Há também grande influência da dieta e do ambiente.
A alimentação inicial da criança é fundamental, especialmente nos primeiros 2-3 anos de vida, pois a criança irá formar sua microbiota, que irá permanecer
durante toda a sua vida. Além disso, deve-se evitar o uso de antibióticos nos
primeiros anos de vida, uma vez que interfere diretamente na formação da
microbiota da criança.7
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Figura 1.Funções da microbiota

Então, a microbiota é formada principalmente, nos primeiros 1.000 dias. Até
os 3 anos de idade teremos nossa microbiota, com as características peculiares de
cada indivíduo (Figura 2).
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Figura 2. Características da microbiota por idade.

Nos anos recentes, tanto a comunidade médica quanto os consumidores vêm
desenvolvendo um interesse crescente pelos benefícios potenciais dos prebióticos
e probióticos (Figura 3). Isso é amplificado pelo aparecimento cada vez maior de
estudos científicos e publicações. 8 A Figura 3 mostra o papel cada vez maior das
fórmulas com probióticos durante a infância.
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Figura 3. Benefícios potenciais dos prebióticos e dos probióticos
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Nos indivíduos saudáveis, há aumento de bactérias comensais (Lactobacillus
e Bifidobacterium), enquanto nas doenças ocorre a redução dessas bactérias. Indivíduos geneticamente predispostos a ter menos doenças têm menos Lactobacillus
e Bifidobacterium, e maior quantidade de bactérias mais patogênicas. 6, 9
Aproximadamente 80% da microbiota fecal é identificada e classificada em
quatro “famílias” dominantes: Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacterias e Proteobactérias. Os Bacteroidetes e Firmicutes representam mais do que 90% dos
tipos filogenéticos (Figura 4). 7
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Figura 4. Microbiota saúde x doença 6, 9
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A maior diversidade de bactérias promove mais benefícios para o hospedeiro. Animais sem microorganismos (germ-free) têm a função dos T-reg e IgE
comprometida e a colonização com microbiota complexa precoce reduz os níveis
de IgE e previne alergias (Figura 6). 10

Diversidade da microbiota
Maior diversidade de bactérias

Mais benefícios para o hospedeiro

Animais germ-free
função dos T-reg e IgE comprometida
Colonização PRECOCE com microbiota complexa
reduz os níveis de IgE e previne alergias
Figura 6. Diversidade da Microbiota 10

Entre os fatores principais que influenciam a nossa microbiota estão a idade
(a diversidade vai diminuindo na terceira idade); a origem (costumes e alimentação
diferentes fazem uma microbiota distinta) e também a dieta e o ambiente. A dieta
e o ambiente são os fatores nos quais podemos interferir, melhorando nossa
microbiota e nossas condições de vida. Precisamos estar atentos a esses fatores,
procurando sempre o comer saudável, fazer exercícios, melhorar o meio ambiente, dormir melhor, evitar o estresse, etc. As intervenções nesse sentido podem
melhorar o microbioma e, quem sabe, diminuir as doenças crônicas não transmissíveis do adulto.
A nutrição correta durante esta janela de 1.000 dias pode ter um enorme impacto sobre a capacidade de uma criança para crescer, aprender e sair da pobreza.
Ela também pode ter um efeito profundo sobre a saúde em longo prazo, estabilidade e desenvolvimento das comunidades e nações inteiras.
Prebióticos
Os prebióticos são definidos como ingredientes alimentares não digeríveis
que beneficiam por estimular seletivamente o crescimento e/ou a atividade de uma
ou de poucas espécies de bactérias no intestino, melhorando a saúde. São as fibras
e os açúcares não-fermentáveis, que chegam ao colon sem ser digeridos e, pelo
metabolismo bacteriano, produzem ácidos graxos de cadeia curta, fundamentais
nos processos metabólicos humanos.
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Em crianças maiores de 2 anos de idade é indicada a utilização de 5 g de
fibras/dia com aumento gradativo até 20 anos (25 a 35 g/dia). 11 A Organização
Mundial de Alergia sugere utilizar suplementação de prebióticos em todos os lactentes não amamentados exclusivamente. 12
Exemplos de prebióticos como fructooligosacárides (FOS) são encontrados em
alimentos como o alho, cebola, tomate, banana, cevada, aveia, mel e cerveja. A pectina está também presente em cítricos como o maracujá e maçã como outros exemplos. As ligninas contidas na casca ou pele oleosa de leguminosas, como semente de
linhaça e feijão de soja, são probióticos.
Devemos sempre nos lembrar que o LEITE HUMANO É O ALIMENTO
MAIS RICO EM PREBIÓTICOS! O leite humano tem mais de 200 HMOS
oligossacárides (Human Milk Oligossacarhides).
Probióticos
Os probióticos são microorganismos vivos que, administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios de saúde ao hospedeiro. 13 O probiótico ideal
deve ter taxonomia definida, conter microorganismos vivos, estudos que comprovem efeitos benéficos em humanos, não ser patogênico, bem como possuir dose
adequada e viável durante os períodos de armazenagem e uso.
Dentre as principais funções dos probióticos estão a produção de substâncias
que inibem o crescimento das bactérias nocivas (ou mesmo matam essas bactérias), mantém os patógenos fora de contato com a mucosa intestinal e estimulam o
desenvolvimento do sistema imune.14
São indicados para os casos de diarreia aguda ou por antibióticos, atopias,
enterocolite necrosante, constipação, cólicas do lactente, síndrome do intestino
irritável, doença inflamatória do intestino e síndrome metabólica. Existem evidências científicas, indicando formalmente seu uso, em diarreia aguda infecciosa,
em prevenção de diarreia por antibióticos e na enterocolite necrosante (Tabela 1).
Tabela 1. Indicações de Probióticos

Probióticos e suas possíveis indicações
Diarreia aguda
Diarreia causada por antibióticos
Atopias
Enterocolite necrosante
Constipação
Depressão
Ansiedade

Cólicas do lactente
Doença inflamatória do intestino
H. pylori
Síndrome do intestino irritável
Síndrome metabólica
Obesidade

A diarreia aguda infecciosa é a segunda causa de morbi-mortalidade por doença
infecciosa no mundo, em crianças < 5 anos. Os probióticos parecem ser de particular
potencial terapêutico, especialmente, nas situações associadas a um agente viral.
Metanálise comparando probióticos versus placebo ou não probióticos, revelou redução da duração da diarreia (1 dia - 24.76 horas) em pacientes que utilizaram probióticos, bem como na frequência de evacuações, após dois dias de intervenção, e na manutenção da diarreia no dia 4. 15 Como profilaxia, os probióticos
podem ser utilizados na diarreia associada ao uso de antibióticos. 16,17
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É importante salientar que, em muitas situações, como no tratamento da
constipação e da síndrome do intestino irritável, a duração do tratamento ainda
não está estabelecida e varia de acordo com cada paciente.
O uso de pré, probióticos ou simbióticos ainda é empírico, em muitas situações, pois não se conhece ainda as doses, o tempo de tratamento, o tipo de
bactéria para cada organismo, etc. Não há comprovação científica para seu uso,
a não ser na diarreia aguda e prevenção da diarreia por antibióticos e, talvez na
enterocolite necrosante.
Simbióticos
Os simbióticos são a combinação sinérgica de prebióticos e probióticos, promovendo as vantagens dos dois, simultaneamente. Essa interação pode resultar em
vantagens competitivas para o probiótico.
Entre as principais funções dos simbióticos estão a proteção do lúmen intestinal, proteção estrutural e a modulação da resposta inflamatória. 18
Posbióticos
Os posbióticos são produtos viáveis do metabolismo produzidos pelos probióticos, sendo muito importantes no Metaboloma. Os posbióticos são compostos por cadeias curtas de ácidos graxos, como butirato e propionato. São produtos que podem traduzir a capacidade metabólica dos pré, pro e dos simbióticos.
O microbioma veio para modificar nossos conhecimentos, quebrar paradigmas e “abrir as mentes”, com o intuito de melhorar a qualidade de vida.
Microbioma
· Modificar nossos conhecimentos
· Quebrar paradigmas
· Mente aberta
O estudo do Microbioma veio para quebrar paradigmas e mudar nossa maneira de pensar. Quem sabe num futuro próximo, ao invés de tratarmos nossos
pacientes com ANTIbióticos, iremos usar PRObióticos?
Isso muda toda nossa maneira de pensar e, por isso, devemos prestar muita
atenção nos modos de melhorar nossas vidas, no sentido de ficar mais saudáveis.
A saúde da humanidade depende do nosso ambiente. As consequências físicas e
mentais da degradação do ambiente não podem ser subestimadas.
Susan Prescott e Alan Logan, em seu artigo, sobre as origens da saúde e
da doença – sob uma perspectiva de justiça ecológica, discutem isso de maneira
brilhante e mostram como as mudanças no ambiente vêm mudando nosso
Microbioma. 19
Otimizando seu microbioma
Dieta: frutas e vegetais são formas naturais de probióticos;
Exercícios: aumenta a diversidade;
Sono: acelera sua composição;
Estresse: o microbioma alterado é um fator de risco para a ansiedade e depressão;
Controle do peso: obesidade é um estado de inflamação crônica;
Prebióticos, Probióticos, Simbióticos e Posbióticos: poderemos conseguir
interferir e até mesmo desafiar certas situações.
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Como poderemos melhorar o Microbioma? Com prebióticos, probióticos
e simbióticos e, possivelmente com posbióticos que podem ser usados para
manipular a composição do microbioma com formulações específicas. Eles
podem ser um segmento importante no futuro da Medicina.
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