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Microbiota
Totalidade de microorganismos
(bactérias, arqueas, virus, fungos e
outros eucariotos) em um habitat
específico.

Microbioma
Inclui tanto os microorganismos quanto
seus genomas e os fatores presentes no 
habitat.

Micro
Seres Microscópicos.

Bioma
Comunidade que vive
em um habitat específico.

Microbioma

Marchesi JR, Ravel J. Microbiome, 2015; 3:31.



Microbioma Bacteriano
Intestinal Humano Metagenômico

Ecosistema dinâmico altamente complexo.
Maior e mais importante microbioma do homem e o mais
estudado

• 100 trilhões de 
células microbianas

• 2% do peso corporal

1800 gêneros e + de 15mil espécies, tendo 1000 a 1200 diferentes UFC, cujo
genoma tem de 100 a 150 vezes mais genes que o genoma humano

Equivale a



Funções do Microbioma

Competição por alimentos e sítios de fixação.
Resistência à colonização.

Competição

Metilação DNA.
Produção de folato

Produção de neurotransmissores (GABA, 
noradrenalina, dopamine, acetilcolina, serotonia).

Modulação do humor e estresse

Oscilaçãode metabólitos como serotonina, prolina, 
biotina e outros.

Ritmo circadiano

Produção de vitaminas K, B e folato.
Absorção vitamina D

Vitaminas

Degradação do amido.
Produção de ácidos biliares secundários.

Digestão

Fermentação de substrato não digeríveis.
↓ pH intestinal

Fermentação

Fonte energética para colonócitos.
Produção Ácidos Graxos de Cadeira Curta

Butirato
Proprionato

Acetato

Metabólico

Intestino e Cérebro
EIXO

ALBENBERG, WU, Gastroenterology, 2014;146(6), 1564–1572,
FAINTUCH J., Editora Manole, 2017. p.XVII.

QUIN Y, WADE PA. J. Biochem 2018;163(2):105-112.
SUN, CHANG. Genes & Diseases , 2014;(1), 132-9.



Funções do Microbioma

Modulação Genética e 
de drogas

Secreção 
antimicrobiana

Estimula sistema GALT 
a produzir linfócitos

Reduz mediadores 
inflamatórios

Função de 
Barreira

Troca de biomoléculas genômicas (crosstalk).
Ativação ou neutralização de drogas.

Aumenta a produção de substâncias antibacterianas pelas células de 
Panet.
Estimula produção de Ig A.

Imunidade inata e adaptativa.
Produção de linfócitos Treg.

Estimula produção de mucina (aumenta o efeito de barreira).
Aumenta a expressão de tight-junctions, reduzindo translocação
bacteriana

ALBENBERG, WU, Gastroenterology, 2014;146(6), 1564–1572.
FAINTUCH J., Editora Manole, 2017. p.XVII.

QUIN Y, WADE PA. J. Biochem 2018;163(2):105-112.

Capacidade de inibir a expressão das citocinas pró-inflamatórias 
(TNF-α, IL-6 e IL-1β) por meio da inibição da ativação do fator nuclear 
κB (NF- κB)..
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Parto Vaginal – colonização por Lactobacillus
Parto Cesárea – colonização por Staphylococcus

Nascimento

Aleitamento Materno – colonização por
Bifidobacterium
Fórmulas Lácteas - colonização por Clostridium
Vegetarianos - ↓ E.coli e Enterobacterias

Alimentação

Produção de metabólitos e mediadores
antiinflamatórios que promovem uma menor
permeabilidade intestinal, a preservação da
espessura mucosa e uma menor taxa de
translocação bacteriana

Atividade Física

Redução de Bifidobacterim

Idade

Simple Portfolio 
Presentation

Determinantes do 
Microbioma
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Desenvolvimento anatômico

Genética

Pressão seletiva, disbiose

Uso de Antibióticos, quimioterápicos e 
radioterapia

Contato com profissionais de saúde 1º fator
associado a colonização MDR (pacientes com
demência sem uso de antibiótico).

Convívio Social

Uso excessivo de antibióticos na veterinária,
possibilidade de transferência de bactérias
pela cadeia alimentar.

Contato com animais Simple Portfolio 
Presentation

Determinantes do 
Microbioma

Nam YD, Kim HJ, Seo JG, Kang SW, Bae JW. Impact of pelvic radiotherapy on gut microbiota of gynecological cancer patients
revealed by massive pyrosequencing. PLoS One 2013;8:e82659.



Filos das bactérias dominantes no microbioma intestinal 

5% 9%16%65%
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Gam positivos - Lactobacillus

Firmicutes

Gram negativas – Escherichia, Klebsiela, Enterobacter

Proteobactéria

Gram negativas – Barnesiella e algumas espécies do 
gênero Bacteróides que podem se tornar resistentes a 
beta lactâmicos 

Bacteroides

Gram positivas - Bifidobacterium

Actinobacteria



Disbiose

• Distúrbio na estrutura e função 
taxonômica da microbiota de um estado 
de saúde. 

• A diversidade, ou seja, o grande numero 
de diferentes famílias e gêneros, é 
considerada uma característica saudável.

• O estreitamento no perfil de espécies 
pode ser associado com o 
desenvolvimento de doenças como 
obesidade, diabetes, doenças 
inflamatórias intestinais, câncer e outras.

• Enterobactérias (E.coli)  - destaque para 
patogenicidade e por ocupar espaço 
deixado vazio, em conjunturas de perda 
de diversidade.

Disbiose



Produtores de ESBL podem ser cultivados de 
qualquer local do corpo humano, entretanto, a 

maioria das E.coli que causam infecções do trato 
uritário são provenientes da microbiota intestinal 

do paciente.

Colonização MDR

Niki M, et al. 
Infection. 2011 

Oct;39(5):467-71.



• Fluido prostático - antimicrobiano
devido aos altos níveis de zinco e
proteínas antimicrobianas do sistema
imunológico como defensinas,
imunoglobulinas, proteínas do sistema
complemento e lactoferrina que
presumivelmente dificultariam a
crescimento de microorganismos que
entram nos ductos prostáticos.

• É provável que os microrganismos
sejam apenas encontrado na próstata
durante um estado patológico.

Porter, Shrestha, Peiffer, Sfanos. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2018; 21, 345–354

M I C R O B I O M A
D a P r ó s t a t a



• Lactobacillus e Streptococcus – bactérias ácido
lácticas intimamente associadas a vários tecidos
do corpo, incluindo o trato urogenital, onde
desempenham um papel protetor contra
patógenos

• Outros gêneros bacterianos como Alloscardovia,
Burkholderia, Jonquetella, Klebsiella,
Saccharofermentans, Rhodanobacter e
Veillonella são encontrados com menos
frequência

Aragón, Herrera-Imbroda, Queipo-Ortuño, Castillo, Del Moral, Gómez-Millán, … Lara. European Urology Focus. 2018. 
4(1), 128–138.

M I C R O B I O M A U r i n á r i o



Mulheres respondedoras ao tratamento de Incontinência
urinária tinham ↓ número de bactérias no microbioma e ↓
diversidade. As que não respondiam possuíam principalmente
Staphylococcus simulans na urina.

Tratamento

Homens de 70 anos - gêneros Anaerophaga e Azospira. 
Idade

Filos: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria e
Fusobacteria
Gênero: Lactobobacillus, Corynebacterium, Streptococcus,
Actinomycese, Staphylococcous, Gardnerella, Micrococcus,
Bifidobacterium, Prevotella, Enterococcus, Comamodacea, e
Lachnospiracea
Gênero: Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus,
Anaerococcus, Finegoldia, Lactobacillus, Peptoniphilus,
Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Actinobaculum,
Gammaproteobacter, Actinomyces e Gardnerella.

Gênero

Mulheres com incontinência urinária ↑Gardenela e
↓ Lactobacillus, principalmente Lactobacillus crispatus.

Doença

M I C R O B I O M A
U R I N Á R I O

Microbioma Dinâmico
Estudam-se
técnicas
de coleta
e associações

Porter, Shrestha, Peiffer, Sfanos. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2018; 21, 345–354



O uso de BCG no tratamento de câncer de bexiga pode ter influencia
de microorganismos presentes na bexiga. Diferentes espécies de
Lactobacillus têm várias habilidades para se ligar à fibronectina e como
o Lactobacillus iners, um Lactobacillus urinários específicos.

Tratamento

Homens com cancer de próstata - ↑ Streptococcus anginosus,
Anaerococcus lactolyticus, Anaerococcus obesiensis, Varibaculum
cambriense e Propionimicrobium lymphophilum (inflamatórias) e
Ureaplasma spp. (uropatógeno). Sem diferença na diversidade.

Síndrome de prostatite crônica - ↑ Clostridia e Bacteroides
Controles - ↑ Lactobacillus e Staphylococcus

Doença

Porter, Shrestha, Peiffer, Sfanos. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2018; 21, 345–354
Aragón, Herrera-Imbroda, Queipo-Ortuño, Castillo, Del Moral, Gómez-Millán, … Lara. European Urology Focus. 2018. 
4(1)  128 138

.



Influências do Microbioma no Câncer

Interação Direta

Infecções

Controle de patógenos

Interação Indireta

Microbioma Oral e Gastrintestinal

Porter, Shrestha, Peiffer, Sfanos. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2018; 21, 345–354



Influências do Microbioma no Tratamento do Câncer

Markowski, Boorjian, Burton, Hahn, Ingersoll, Vareki, … Sfanos. European Urology. April 2019. 75 (4); 637–646.

Apresentador
Notas de apresentação
As β-glucuronidases produzidas por espécies bacterianas no trato gastrointestinal podem reativar o metabólito inativo e excretado do inibidor da topoisomerase I, o irinotecano, causando toxicidade adversa, incluindo diarréia graveA bactéria Mycoplasma hyorhinis e as espécies de Proteobacteria, quando presentes em um tumor, podem metabolizar o medicamento de quimioterapia, gemcitabina, em um metabólito inativo desaminado



Influências do Microbioma no Tratamento do Câncer
• Terapia oral anti-fator de crescimento

endotelial vascular (anti-VEGF), podem ser

influenciados pela microbiota gastrointestinal.

• Uma toxicidade comum do tratamento com o

anti-VEGF é a diarreia, que pode ser limitante

da dose.

• Pacientes Carcinoma Renal em terapia anti-

VEGF que apresentam diarréia tem nos perfis

de microbiota de fezes altos níveis de

Bacteroides spp. e baixos níveis de Prevotella

spp.

Pal, Li, Wu, Qin, Kortylewski, Hsu, … Frankel. (2015). Clinical Cancer Research, 21(23), 5286–5293.



Influências do Microbioma no Tratamento do Câncer

Sfanos, Markowski, Peiffer, Ernst, White, Pienta, Antonarakis, Ross. Prostate Cancer and Prostatic Diseases (2018) 21:539–548

• Terapias direcionadas ao eixo do
receptor de androgênio

• (Acetato de abiraterona, bicalutamida,
enzalutamida)

• Mudança na microbiota – Abundância
de espécies capazes de biosintetizar
esteroides/hormônios no TGI.

• Akkermansia muciniphila,
Ruminococcaceae spp.,
Lachnospiraceae spp

Apresentador
Notas de apresentação
As β-glucuronidases produzidas por espécies bacterianas no trato gastrointestinal podem reativar o metabólito inativo e excretado do inibidor da topoisomerase I, o irinotecano, causando toxicidade adversa, incluindo diarréia graveA bactéria Mycoplasma hyorhinis e as espécies de Proteobacteria, quando presentes em um tumor, podem metabolizar o medicamento de quimioterapia, gemcitabina, em um metabólito inativo desaminado





Influências do Microbioma no Tratamento do Câncer

• Um estudo em um modelo de melanoma

mostrou que o benefício terapêutico da

imunoterapia anti-PD-L1 poderia ser

reforçado pela alimentação de animais com

uma cepa de Bifidobacterium antes de

inicia-la.

Sivan A, Corrales L, Hubert N, et al. Science. 2015;350(6264):1084–1089



São necessários mais
estudos em Uro-onco e 
Microbioma
Padronizar procedimentos; caracterizar o microbioma específico associado a
diferentes locais do trato urinário; identificar fatores fisiológicos que poderiam
modificar as comunidades microbianas urinárias, incluindo características genéticas
individuais; analisar se o microbioma urinário poderia ser usada como biomarcador
com valor diagnóstico, bem como valor preditivo e prognóstico da resposta ao
tratamento; determinar o papel da desregulação do microbioma urinário como fator
de risco para certos distúrbios urológicos e a possível interação dessas comunidades
com outros fatores de risco conhecidos.

Há um padrão no microbioma
relacionado ao diagnóstico, gravidade
ou resposta ao tratamento?

Que efeito o uso de probióticos, 
drogas ou modificações na dieta 
poderia ter sobre ao microbioma
urinário?

Porter, Shrestha, Peiffer, Sfanos. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 2018; 21, 345–354
Aragón, Herrera-Imbroda, Queipo-Ortuño, Castillo, Del Moral, Gómez-Millán, … Lara. European Urology Focus. 2018. 
4(1)  128 138



bruna.carvalho@hc.fm.usp.br
Nutricionista Clínica do Instituto Central do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universaidade de São Paulo.

Mestranda do Programa de Infectologia e 
Molestias Infecciosas da FMUSP.

Bruna Del Guerra de C. Moraes

OBRIGADA
Thank you!
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