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Resumo

Acumulam-se evidências sobre as múltiplas funções da mi-
croflora intestinal em relação à homeostase do hospedeiro. A 
princípio considerada um simples mutualismo, esta relação 
comprova-se essencial à saúde e a diversos processos patoló-
gicos, notadamente metabólicos (p.ex. obesidade) e gastroin-
testinais (p.ex. doença inflamatória intestinal e transtornos 
“funcionais”). Os primeiros estudos sobre a microbiota foram 
realizados a partir de cultura de matéria fecal em anaero-
biose. Com o advento da biologia molecular, tornou-se pos-
sível determinar qualitativa e quantitativamente as espécies 
dominantes, subdominantes e transientes. Nos últimos anos, 
registraram-se avanços na compreensão das relações entre a 
microbiota e o hospedeiro, bem como entre os próprios mi-
crorganismos, em seus respectivos nichos ecológicos. Estes 
avanços resultam da integração translacional da microbio-
logia com especialidades como biologia molecular, fisiologia 
celular, imunologia e ecologia. Há poucos estudos sobre a dis-
tribuição espacial da microbiota no tubo digestivo. Desven-
dar a topografia da microflora em mamíferos é um caminho 
para validar novos modelos animais de estudo da microflora.

Palavras-chave: Microbiota, intestino, espacial, micróbios 
intestinales, bactéria.

Microbiota intestinal 
Resumen

Se acumulan evidencias sobre las múltiples funciones de la 
microflora intestinal en relación a la homeostasis del huésped. 
Al principio fue considerada como un simple mutualismo pero 

hoy se comprueba que esta relación es esencial para la salud y 
para diversos procesos patológicos, especialmente metabólicos 
(por ejemplo, la obesidad) y gastrointestinales (por ejemplo, 
la enfermedad inflamatoria intestinal y los trastornos fun-
cionales). Los primeros estudios sobre la microbiota fueron 
realizados a partir del cultivo de materia fecal en anaero-
biosis. Con el advenimiento de la biología molecular, se ha 
hecho posible determinar cuali y cuantitativamente las espe-
cies dominantes, subdominantes y transitorias. En los últimos 
años hubo avances en la comprensión de la relación entre la 
microbiota y el huésped así como entre los microorganismos en 
sus respectivos nichos. Estos avances derivan de la integración 
traslacional de la microbiología con especialidades como la 
biología molecular, la fisiología celular, la inmunología y la 
ecología. Existen pocos estudios sobre la distribución espacial 
de la microflora en el intestino. Desvelar la topografía de la 
microflora en mamíferos es una manera de validar nuevos 
modelos animales para el estudio de la microflora.

Palabras claves. Microbiota, intestino, espacial, microbios 
intestinales, bacteria.  

Intestinal microbiota 
Summary

There is accumulative evidence on the multiple functions of 
the intestinal microflora in relation to the homeostasis of the 
host. At first considered as a simple mutualism, today this 
relationship proves to be essential to the health and to patho-
logic processes, particularly metabolic (eg, obesity) and gas-
trointestinal (eg, inflammatory bowel disease and functional 
disorders). The first studies were conducted on the microbio-
ta from fecal material cultured anaerobically. With the ad-
vent of molecular biology, it has become possible to determine 
qualitative and quantitatively the dominant, subdominant 
and transients species. In recent years, there were advances in 
the understanding of the relationship betwen the microbiota 
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dade de adaptação a diversos ambientes, ao seu pequeno 
tamanho e ao arranjo conciso da informação genética.3 
Desde o estabelecimento da teoria microbiana da doença 
por Louis Pausteur e Robert Koch, a idéia de um convívio 
apenas tolerante ou de mútua indiferença entre a micro-
biota e o hospedeiro, em vez de uma interação dinâmica 
do tipo mutualística ou simbiótica, pode ter surgido do 
interesse científico mais focado nas bactérias patogênicas, 
com seus quadros clínicos frequentemente dramáticos.4 
Por outro lado, a interação sutil entre complexas comuni-
dades microbianas e as células eucarióticas do hospedeiro 
sob condições não patológicas chamou mais a atenção dos 
pesquisadores a partir do reconhecimento do potencial te-
rapêutico proporcionado por vários meios de modificação 
da flora intestinal por diferentes modalidades terapêuti-
cas, mas também devido à evolução tecnológica, como a 
caracterização molecular das bactérias e dos mediadores 
químicos que estabelecem esta interação.5, 6 Metchnikoff 
propôs utilizar a ingestão de bactérias ácido-láticas como 
meio de reduzir a putrefação intestinal e prolongar a vida. 
Desde então, vários avanços tecnológicos vêm confirman-
do efeitos benéficos de muitas cepas probióticas.7 Às téc-
nicas de cultura em anaerobiose, somaram-se os avanços 
em biologia molecular, ampliando e aperfeiçoando o nos-
so conhecimento do mundo microbiano.8

Estratégias de estudo da microbiota

O estudo da microbiota intestinal é complexo devido 
à multiplicidade de interações entre mais de 1.000 espé-
cies microbianas e o organismo humano. A caracterização 
taxonômica e quantitativa é necessária, mas insuficiente 
para compreender o seu papel na homeostase do hospe-
deiro. O clássico modelo "um patógeno, uma doença" 
que fez tanto sucesso no manejo das doenças infecciosas, 
mostra-se limitado para compreender estas interações. O 
estudo da microbiota é interdisciplinar e translacional. 
Requer expertise em áreas como biologia molecular, fisio-
logia celular, imunologia e ecologia. De fato, a ecologia 
é uma disciplina que desenvolveu sofisticadas ferramen-
tas metodológicas e computacionais para compreender 
“estruturas comunitárias”: a diversidade, composição e 
abundância relativa de espécies. Estes estudos precisam ir 
além das abordagens estatísticas habituais e devem incor-
porar modelos matemáticos dinâmicos com sistemas de 
feedback, que são comuns na ecología.9, 10

Métodos de estudo da microbiota baseados 
em cultura

Desde a caracterização pioneira do Bacterium coli 
communior por Escherish em 1885, houve avanços sus-

and the host, as well as among the microorganisms in their 
respective niches. These advances result from translational 
integration of microbiology with specialities such as molecu-
lar biology, cell phisiology, immunology and ecology. There 
are few studies on the spatial distribution of the microflora 
in the gut. Unravelling the topography of the microflora in 
mammals is a way to validate new animal models for the 
study of microflora.

Key words. Microbiota, intestine, spatial, gut microbes, bacteria.

Introdução

A microflora intestinal é um dos ecossistemas mais 
complexos e menos conhecidos do mundo. Podemos es-
timar sua importância para o ser humano com base em 
dados qualitativos e quantitativos. Um adulto humano 
é colonizado em suas diversas superfícies e mucosas por 
cerca de cem trilhões de células microbianas procarióti-
cas e eucarióticas. Um indivíduo adulto é constituído por 
1014 células, das quais apenas 10% são humanas, o que 
equivale a dizer que em apenas 20 mililitros de conteúdo 
intestinal há mais bactérias que o total de seres humanos 
em todo o planeta. A maioria desses micróbios habita o 
trato digestivo, sobretudo suas porções inferiores (íleo e 
intestino grosso), onde podem atingir 1011 Unidades 
Formadoras de Colônias por grama (UFC/g) de conteú-
do intestinal. O peso total da microbiota gastrointesti-
nal é estimado em 1,2 kg e constitui cerca de 40% das 
fezes úmidas. O objetivo da presente revisão é levantar 
as evidências sobre a microbiota intestinal, focando nos 
avanços das técnicas de estudo e na sua distribuição espa-
cial ao longo do tubo digestivo.

A flora normal: conceitos e generalidades

A flora intestinal inclui uma variedade de microorga-
nismos, predominantemente bactérias, que colonizam o 
intestino a partir do nascimento. A importância da mi-
crobiota para a saúde humana foi subestimada durante 
décadas, apesar dos grandes avanços em microbiologia.1 
Estéril no útero, o recém nascido mergulha num rico 
universo bacteriano, iniciando-se rapidamente uma co-
lonização por uma flora simples, originária da flora ma-
terna e ambiental. Uma microbiota complexa e estável, 
semelhante à do adulto, estabelece-se entre dois e quatro 
anos.2 Os mamíferos adaptaram-se à vida em um mundo 
microbiano. Os microorganismos são a primeira forma 
de vida do planeta e provavelmente sobreviverão após a 
extinção dos seres humanos, devido à sua grande capaci-
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tentados, embora pontuais, para realizar culturas de mi-
croorganismos intestinais in vitro e consequentemente 
isolamento em culturas puras.7, 11, 12 No século XIX, Pas-
teur demonstrou que a vida microbiana pode existir na 
ausência de oxigênio.13 Mas foi a partir dos anos 1970 que 
a microbiologia do trato digestivo humano experimentou 
um boom, como resultado dos trabalhos em anaerobio-
se de Hungate14, 15 e Freter.16, 17 Deste modo, utilizando 
critérios de taxonomia tradicionais, foi possível isolar e 
identificar as espécies dominantes em matéria fecal: Bac-
terioides, Eubacterium, Bifidobacterium, Peptoestreptococ-
cus, Fusobacterium, Ruminococcus e Clostridium.11, 13 

O principal fator limitante das técnicas baseadas em 
cultura, é que crescem somente as espécies cujo nicho 
ecológico consegue ser reproduzido com exatidão. Várias 
espécies que dependem de interações com outras espécies, 
ou de necessidades nutricionais difíceis de reproduzir in 
vitro, são necessariamente perdidas nestes métodos. A 
maioria da microbiota residente não cresce em meio de 
cultura e, mesmo quando o faz, o método não permite 
análise em grande escala.8 

Um exemplo de interdependência é o caso das Archaeas 
metanogênicas, cujo principal nicho ecológico é o cólon 
distal.18, 19 Sua existência na microflora era suspeitada há 
muito tempo, devido à eliminação de metano nos gases 
expirados, de acordo com a fórmula CO

2
 + 4H

2
  CH

4
 

+ 2H
2
O.20 Entretanto, só cresceram em meios de cultura 

após o surgimento de métodos baseados em elevadas pres-
sões atmosféricas (2 bar) de H

2
/CO

2
. Avanços técnicos des-

te tipo também possibilitaram o crescimento de bactérias 
acetogênicas. As espécies citadas dependem da produção de 
substratos (H

2
 e CO

2
) por outras espécies.13

A necessidade de obter crescimento em cultura para rea-
lizar análise sistemática das espécies, resultou em enorme 
subestimação de populações, fenômeno conhecido como 
counting error. Demonstra-o uma análise comparativa, em 
diferentes épocas, de estudos sobre a porcentagem de mi-
crobiota fecal cultivável in vitro. Nos anos 1960, os autores 
consideravam 99% da microbiota cultivável,21 sendo 94% 
nos 1970,22 e apenas 14 a 30% nos 1990.13

Apesar das limitações descritas, os métodos baseados 
em cultura in vitro acrescentaram, ao longo de cinqüenta 
anos, enorme corpo de informações sobre o ecossistema 
intestinal. Mesmo com o desenvolvimento de modernos 
sistemas filogenéticos baseados em biologia molecular, 
para o International Systematics Committee, os métodos 
de cultura permanecem como o padrão ouro para iden-
tificar e descrever formalmente as novas espécies.13 Por 
exemplo, várias espécies novas de bactérias redutoras de 
sulfato, pertencentes ao gênero desulfobacter, vêm sendo 

identificadas por meio de sondas oligonucleotídeas em 
diversos ecossistemas, mas nenhuma delas foi isolada e 
caracterizada estrutural e fenotípicamente. Esta lacuna 
limita a nossa compreensão sobre o possível papel que o 
desulfobacter spp apresenta em patologias como as doenças 
inflamatórias intestinais e o câncer de cólon.23 Dada a 
complexidade de interações entre a microbiota e o hos-
pedeiro, os métodos de cultura possibilitam o estudo de 
aspectos que vão além da identificação, quantificação e 
taxonomia das técnicas moleculares. Trata-se de investi-
gar, por exemplo, a capacidade de sobrevivência em am-
bientes específicos, como a aderência às células intestinais 
de acordo com o pH,7 ou as interações da microflora com 
infecções entéricas24 e extra-digestivas.25

Técnicas baseadas em biologia molecular

Algumas propriedades das moléculas de RNA ex-
plicam o grande sucesso dos métodos moleculares: rRNA 
e rDNA existem em todas as células vivas; os ácidos nu-
cléicos não estão sujeitos a transferências laterais entre 
organismos contemporâneos; contêm sequências nu-
cleotídicas altamente conservadas; completa informação 
taxonômica que vai do domínio (bacteria, eukaria, ar-
chaea) até a espécie.13 Desse modo, os métodos molecula-
res viabilizaram a taxonomia completa dos seres vivos, a 
partir da análise de sua carga genética. 

Por obviar a necessidade de culturas em anaerobio-
se, as sondas baseadas em sequências de ácidos nucléicos 
rRNA 16S (sondas oligonucleotídeas sintéticas), abriram 
o caminho para identificar e classificar a microbiota intes-
tinal.26-28 Inicialmente foram utilizados em microorganis-
mos previamente cultivados.29, 30 Posteriormente, foram 
desenvolvidas sondas capazes de identificar sequências 
específicas de DNA ou RNA em populações mistas de 
microorganismos, sem necessidade de cultura prévia e em 
células intactas.31, 32 Nos anos 1990, as técnicas molecula-
res foram testadas com sucesso em amostras fecais huma-
nas, das quais eram extraídas e amplificadas sequências de 
ácidos nucléicos, iniciando o inventário das espécies in-
testinais.33 Particularmente em certos ecossistemas como 
o ceco, onde apenas 5 a 10% das bactérias são cultiváveis, 
a biologia molecular ampliou extensamente o nosso con-
hecimento sobre o ecossistema digestivo.34 

A introdução de técnicas baseadas em eletroforese 
em gel desnaturante (DGGE), permitiu realizar estudos 
dinâmicos, como comparar as microfloras de diferentes 
indivíduos ou do mesmo indivíduo ao longo do tempo. 
Utilizando a DGGE de modo pioneiro em voluntários 
saudáveis, Zoetendal e colaboradores constataram que a 
microbiota varia muito de um indivíduo para o outro, 
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abaixo de 106 UFC/g.40 As principais funções benéficas 
da microflora para o hospedeiro podem ser divididas em 
três níveis: (a) escudo biológico, exercendo função de ba-
rreira ativa contra o estabelecimento de flora patogênica; 
(b) atividade trófica, como o estímulo à angiogênese pelas 
células de Paneth e ao sistema imune local e sistêmico. 
(c) metabólicas, explicadas pela fermentação de alimen-
tos residuais inabsorvíveis, matéria orgânica derivada do 
próprio hospedeiro, como células descamadas de epitélios 
e secreções, e metabólitos produzidos pela própria flora, 
resultando na produção de ácidos graxos de cadeia curta, 
vitaminas (K, B12, folato, biotina, riboflavina), substra-
tos energéticos como ácido butírico, propiônico e acético 
para o consumo de colonócitos, hepatócitos e tecidos pe-
riféricos respectivamente.41 Especula-se que o ser huma-
no possui dois sistemas digestivos muito diferentes, mas 
igualmente poderosos. O mais explorado é o conjunto de 
secreções e enzimas do trato gastrointestinal. Mas há tam-
bém o “órgão microbiano”, um segundo sistema digestivo 
baseado na microflora intestinal, quebrando ingredientes 
complexos da dieta que chegam intactos ao cólon por não 
serem digeridos por enzimas humanas, como fibras vege-
tais, tubérculos, frutas e alguns cereais.42 

Disfunções da microbiota (disbioses)

Apesar de globalmente benéfica para o hospedeiro, 
a microbiota associada pode apresentar alguns aspectos 
negativos, como infecções oportunistas durante pertur-
bações do ecossistema ou a produção de substâncias carci-
nogênicas.40 Desde os estudos pioneiros de Gorbach e Ta-
baqchali, sabemos que o supercrescimento bacteriano no 
intestino delgado ocorre por migração proximal de anae-
róbios da flora colônica, levando à desconjugação de sais 
biliares, esteatorréia e má-absorção de vitamina B12.11 Na 
circulação êntero-hepática, a metabolização dos sais bilia-
res em compostos aromáticos policíclicos pela microbiota 
poderia ter um papel na etiologia do câncer de cólon.43 
Recentes estudos em modelo animal suportam o conceito 
de que a microbiota pode ter um papel central na pa-
togênese da síndrome metabólica associada à obesidade, 
diabetes e esteatohepatite não alcólica.41

Microbioma e metagenoma

Do mesmo modo que a grande maioria dos ecossiste-
mas do planeta, o trato digestivo foi colonizado por mi-
cróbios, e muito antes do aparecimento do ser humano, 
outras espécies animais já eram por sua vez colonizadas. 
Considerando que evoluíram juntas, existem íntimas re-
lações entre qualquer hospedeiro, ou o seu genoma, e a 
sua microbiota diversa e complexa, ou o vasto genoma 

mas se mantêm estável ao longo do tempo no mesmo in-
divíduo.35 Estas técnicas, combinadas com outras como 
hibridização in situ e citometria de fluxo, conseguem for-
mar uma enorme base de dados em tempo ultra-rápido: 
são milhares de células por segundo.36

Combinação de métodos: o exemplo das 
bifidobactérias

Na prática, os métodos de cultura e os moleculares 
complementam-se. Exemplo disso é o desafio para com-
preender a biodiversidade das bifidobactérias, um dos gê-
neros mais frequentes na flora dominante comcaracterísti-
cas probióticas, apresentando potenciais efeitos benéficos 
em situações como prevenção de diarréia, regularidade 
colônica, intolerância à lactose, dislipidemia, prevenção 
de câncer e imunoestimulação.37 Devido à especificida-
de de certas subespécies deste gênero em relação aos hos-
pedeiros, recentemente algumas foram validadas como 
marcadores para identificar fontes (humana ou de outros 
animais) responsáveis pela contaminação da água.38 

Combinando culturas em anaerobiose com 18 se-
quências nucleotídicas, Langendijk e colaboradores sur-
preenderam-se ao constatar que virtualmente todas as 
subespécies de bifidobactérias detectadas pelas sondas em 
amostras fecais humanas cresciam em cultura. Especula-
ram que as bifidobactérias toleram bem o oxigênio que 
entra em contato com as amostras durante o transporte 
das fezes e concluíram que a contribuição numérica das 
bifidobactérias para o total da microbiota pode estar sen-
do superestimada (cerca de 10 vezes) quando utilizamos 
apenas técnicas baseadas em cultura, uma vez que outras 
espécies menos tolerantes seriam perdidas por essas téc-
nicas.39 Matsuki e colaboradores desenvolveram novas 
sondas para todas as espécies conhecidas de bifidobacté-
rias, com limite de detecção a partir de 106 células/g de 
fezes, o que representa uma sensibilidade entre 10 a 100 
vezes superior aos métodos baseados em cultura.27 O ge-
noma completo de várias subespécies de bifidobactérias 
foi seqüenciado, bem como os diversos sistemas metabó-
licos e seus respectivos gens. Estes insights moleculares e 
fenotípicos nas bifidobactérias ajudam a desvendar o seu 
impacto no intestino, bem como seus mecanismos de in-
teração com outras bactérias.37

Funções da microbiota

Somente espécies bacterianas dominantes (entre 109 
e 1011 UFC/g) e subdominantes (106 e 108 UFC/g) es-
tão presentes em número suficiente para terem impacto 
no hospedeiro, ou seja, apresentarem uma função. São 
consideradas populações não residentes ou transientes 



269Acta Gastroenterol Latinoam 2014;44(3)265-272

Microbiota intestinal Horácio Joaquín Perez y col

microbiano (metagenoma). Como se fossem dois “geno-
mas humanos”, estas interações funcionais e metabólicas 
resultam em um impacto no estado de saúde do hospe-
deiro no sentido mais amplo do termo.13, 44 O Projeto 
Microbioma Humano (HMP) é uma iniciativa que pre-
tende confirmar a existência de um core microbioma, ou 
seja, um microbioma comum a todos os seres humanos, o 
que deve contribuir para esclarecer o papel da microbio-
ta na fisiologia e em certas doenças, bem como expandir 
nossos conhecimentos sobre o panorama genético huma-
no, acrescido dos genes microbianos (microbioma).45, 46 
Assim como ocorreu com a genética, desde a revolução 
genômica dos anos 1970 até o Projeto Genoma Humano 
nos 1990, aspectos ético-legais começam a ser discutidos 
nestes estudos. Exemplo disso é o compromisso de infor-
mar os participantes sobre potenciais riscos à saúde rela-
cionados com perfis microbianos específicos, que eram 
desconhecidos à época da coleta do DNA microbiano em 
múltiplas superfícies do corpo.47 

Distribuição temporal e espacial da 
microbiota

Uma ideia bem estabelecida sobre a ecologia micro-
biana intestinal é a de que os micróbios residentes (au-
tóctones) exercem um papel diferente dos transientes 
(alóctones). Identificar a flora residente pode ser a chave 
para compreender áreas que permanecem obscuras, como 
as bases biológicas, a colonização, o controle de seleção 
e as funções dos micróbios intestinais.48 A flora residen-
te distribui-se ao longo do intestino em compartimentos 
espacialmente definidos e intimamente relacionados à 
função daquele segmento. Essa distribuição se dá ao lon-
go de dois eixos básicos: longitudinalmente, aumentando 
o número total de bactérias progressivamente no sentido 
distal e radialmente, selecionando espécies em três nichos 
diferentes: luz intestinal, camada de muco e justapostas 
ao epitélio intestinal. Em estados inflamatórios há uma 
redistribuição topográfica da flora.40, 49

Diversas técnicas vêm sendo desenvolvidas para estu-
dar as bactérias nos diferentes sítios anatômicos do tubo 
digestivo. Deplancke e colaboradores,50 desenvolveram 
uma abordagem ecológica metabólico-molecular para es-
tudar a associação entre as bactérias redutoras de sulfato 
(BRS) e a abundância relativa de sulfomucinas produzi-
das pelas células caliciformes ao longo do tubo digestivo 
de murinos. Por meio de uma sonda que detecta a subu-
nidade genética codificadora da adenosina-5-phosphosul-
fato redutase (APS reductase), enzima que realiza a oxi-
redução do sulfato de hidrogênio, os autores constataram 
que as BRS são muito numerosas no cólon, embora tam-

bém estejam presentes no estômago e intestino delgado. O 
intestino parece controlar a concentração de BRS em dife-
rentes nichos anatômicos, regulando a abundância relativa 
de sulfomucinas produzidas pelas células caliciformes.50 

Outra variável que influencia a organização espacial 
da microbiota é a viscosidade da camada de muco que 
recobre a mucosa gastrointestinal. A camada de muco 
funciona como primeira linha de defesa da barreira 
mucosa, particularmente no cólon, onde há uma enor-
me variedade de agentes potencialmente agressores. Seu 
componente principal é a mucina, produzida pelas células 
caliciformes. A camada de muco divide-se em duas sub-
camadas: interna e externa.51 A subcamada interna, que 
cumpre um papel de barreira física, permanece em con-
tato íntimo com as células epiteliais, onde pouquíssimas 
bactérias conseguem chegar.51 O gradiente de viscosidade 
e a espessura da camada de muco variam tanto longitudi-
nalmente, sendo mais espessa e viscosa no cólon distal do 
que no proximal, como radialmente, sendo mais viscosa no 
ápice das vilosidades do que na base das criptas. Estudos 
em modelo animal demonstraram que no cólon proximal 
parte da microbiota está em íntimo contato com a mucosa, 
particularmente na base das criptas, onde a densidade do 
muco é mais baixa. Já no cólon distal, a mobilidade bac-
teriana na camada de muco cessa completamente.52 Para 
evitar a interferência bacteriana (promotora ou antagoniza-
dora de grupos bacterianos), a translocação foi estudada em 
camundongos monoassociados com a bactéria Enterobacter 
cloacae, que apresenta mobilidade somente em baixa vis-
cosidade. Nos segmentos colônicos proximais, algumas E. 
cloacae foram observadas penetrando nos vacúolos vazios 
das células caliciformes e  até no citoplasma das células das 
criptas. Já no cólon distal, mantinham uma distância de 
cerca de 100 m em relação à mucosa.52

Por outro lado, a subcamada luminal de muco, mais 
frouxa e menos viscosa, permite a fixação e penetração 
de micróbios, bem como provê substrato energético por 
meio das terminações oligossacarídicas nas extremidades 
das moléculas de mucina. A aderência da flora comensal 
a epítopos específicos de mucina garante a colonização 
do muco e direciona a composição de uma comunidade 
bacteriana específica.53 Apenas um número limitado de 
espécies consegue aderir e uma pequena porção da deno-
minada flora indígena penetra no muco.54 Um consórcio 
de micróbios mucolíticos fixa-se na subcamada luminal, 
quase todos anaeróbios estritos, particularmente do gê-
nero Bacterioides.55 A Akkermansia muciniphila, bactéria 
anaeróbia estrita isolada do intestino humano em 2004,56 
parece ser a espécie mais importante neste consórcio, re-
presentando entre 1 a 3% da microbiota intestinal.57 A 
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densidade populacional de A. muciniphila, cujo genoma 
completo foi recentemente sequenciado, apresentou co-
rrelação direta com a redução da severidade da apendici-
te, bem como inversa em relação às doenças inflamatórias 
intestinais.58 Apesar de ser habitualmente benéfica, a A. 
muciniphila (e demais bactérias do consórcio mucolítico) 
foi associada à injúria da mucosa colônica em contexto 
de privação alimentar. Obviamente, o fato de utilizar o 
muco como fonte de carbono e nitrogênio constitui uma 
vantagem seletiva em relação a outras espécies, resultando 
em maior destruição da camada de muco e exposição das 
células epiteliais a agentes agressores.59 As características 
viscoelásticas da dupla camada de muco a tornam, ao 
mesmo tempo, barreira contra patógenos e meio de co-
municação entre a flora e a mucosa, que ocorre em nível 
molecular. Alguns produtos bacterianos (ex. lipopolissa-
carídeos, flagelina, etc.) ultrapassam o muco e são iden-
tificados pelos receptores reconhecedores de padrões (ex. 
Toll Like Receptor), que modulam a produção de mucina 
pela ativação dos gens correspondentes, principalmente 
o MUC2. A mucina, por sua vez, mantêm níveis basais 
em resposta à flora normal (tolerância ou downregulation) 
ou aumentada em caso de presença de patógenos como 
Clostridium ou Staphylococos.53

Animais criados em ambientes estéreis e posterior-
mente colonizados por comunidades microbianas conhe-
cidas, em fases vitais predefinidas, têm sido denominados 
gnotobióticos, e representam um excelente modelo para 
estudar a microflora.5 Recentemente, este modelo foi 
aperfeiçoado transplantando-se microbiota fecal huma-
na com sucesso, obtendo-se camundongos gnotobióticos 
humanizados, que permitem estudar pelo menos duas si-
tuações quase inviáveis em seres humanos: a microflora 
pós-natal sob condições controladas e o impacto da per-
turbação dietética na organização espacial da microbiota 
ao longo da totalidade do tubo digestivo.60 Outra vanta-
gem seria a não interferência dos protocolos de preparo 
intestinal utilizados em explorações endoscópicas, cujas 
biópsias não representam a flora luminal e reduzem, em-
bora sem diferença estatística, a identificação da micro-
biota residente.61

Conclusões e perspectivas

A maior parte do que sabemos sobre a microbiota in-
testinal é o resultado de trabalhos conduzidos em matéria 
fecal, bem como nas poucas espécies que podem ser culti-
vadas, desenhando um quadro imperfeito da microflora, 
além de restrito às espécies do cólon esquerdo. Por outro 
lado, a flora do intestino delgado pode estar sendo subes-
timada em função das dificuldades técnicas em explorar 

este segmento do tubo digestivo. Exemplo disso é a gran-
de quantidade de micróbios (acima de 106 UFC/g) iden-
tificados no jejuno de cachorros Beagle saudáveis, achado 
que coloca em xeque o conceito de supercrescimento bac-
teriano do intestino delgado (bacterial overgrowth), basea-
do no limite de 105 UFC/g.62 

Futuros estudos sobre a distribuição topográfica da 
microbiota, tanto no sentido longitudinal (ao longo do 
tubo digestivo) quanto radial (do lúmen intestinal até o 
epitélio, passando pela camada de muco), devem contri-
buir para determinar qualitativa e quantitativamente os 
principais domínios e espécies da flora dominante por 
segmento intestinal. Estes estudos podem ajudar a elu-
cidar os múltiplos papéis da microbiota, particularmen-
te no cólon ascendente e ceco, onde as espécies diferem 
substancialmente das encontradas nas fezes e não são tão 
estáveis, devido à grande variedade de oferta de nutrientes 
encontrada nestes segmentos do tubo digestivo.

A combinação de técnicas como hibridização in situ e 
citometria de fluxo, permitiu validar enorme quantidade 
de sondas que detectam domínios, grupos, subgrupos e 
espécies, o que tornou possível realizar análise em série, 
tanto qualitativa quanto quantitativa, de amostras fecais e 
espécimes colônicos. Nesse sentido, a hibridização in situ 
pode ser utilizada em segmentos de intestino seccionados, 
o que pode fornecer vasta informação sobre as relações 
topográficas entre a microflora e o epitélio intestinal do 
hospedeiro. Em particular, o estudo da flora residente em 
seu nicho ecológico específico.

Os elos entre a microbiota intestinal, o sistema imu-
ne e a homeostase metabólica do hospedeiro vêm sendo 
desvendados. Abordar distúrbios como a obesidade e a 
síndrome metabólica por meio da manipulação da micro-
biota é uma perspectiva desafiadora.
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