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RESUMO

RESULTADOS

A formação imunológica e metabólica do indivíduo
no início da vida, é influenciado da microbiota
materna durante a gestação e amamentação.
Alguns fatores também podem contribuir para
estabelecer
a
composição
da
microbiota
gastrointestinal
saudável,
como
genética,
alimentação, nível de higiene e fórmula do leite
consumido.
Alteração
da
microbiota
está
relacionada
com
a
suscetibilidade
de
desenvolver doenças, como obesidade, alergias,
doenças inflamatórias intestinais e diabetes.

Alguns fatores podem contribuir para estabelecer a
composição
da
microbiota
gastrointestinal
saudável, como genética, alimentação, nível de
higiene, fórmula do leite consumido e fatores como
a microbiota materna. Estudos relatam que a
disbiose microbiana está relacionada com a
suscetibilidade de desenvolver doenças, como
obesidade,
alergias,
doenças
inflamatórias
intestinais e diabetes. Citocinas do leite materno,
como TGFB1 e TGFB2 podem ajudar na
composição da microbiota nos lactentes. Estudos
indicam que a maioria dos colonizadores intestinais
do recém-nascido tem origem materna e o tipo de
parto é importante para a microbiota dos bebês.
Recém-nascidos por cesárea não são expostos ao
ambiente microbiano vaginal e intestinal, assim,
não acontece o contato inicial e possuem uma
colonização intestinal retardada de Bacteroides
e Bifidobacterium, um perfil microbiano disbiótico e
uma menor diversidade comparado aos nascidos
de parto normal. O uso da vancomicina comprovou
a influência da microbiota intestinal materna no
desenvolvimento do sistema imune da criança, já
que seu uso reduziu a quantidade de células B.

INTRODUÇÃO
A formação imunológica e metabólica do indivíduo
começa logo no início da vida, é influenciado pela
microbiota intestinal e tem interferência da
microbiota materna durante a gestação e
amamentação. A maturação da microbiota
intestinal é longa, inicia no útero e continua após o
nascimento.

OBJETIVO
Analisar como a microbiota intestinal materna
interfere na formação da microbiota da prole.

METODOLOGIA
Através dos descritores determinados pela
plataforma DeSC Maternal Gastrointestinal
Microbiome, Child, Breast Feeding e o operador
booleano AND, foi realizada uma busca na base
de dados PUBMED, com os filtros texto
completo disponível, foram encontrados 36
artigos, dos quais 10 foram selecionados para
leitura do texto completo e 10 utilizados na
apresentação dos resultados.

CONCLUSÃO
A microbiota intestinal materna tem mostrado
influência na formação da microbiota da prole,
porém mais estudos são necessários para avaliar
a influência materna.
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