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Microbiota vs Microbioma 
O microbioma diz respeito aos micro-organismos e seus genes, vivendo em           

um ambiente (por exemplo o microbioma humano). Já a microbiota considera           
apenas os micro-organismos vivendo em um ambiente específico.1 No corpo          

humano existem aproximadamente 3,8x1013 bactérias de 1.200 espécies diferentes         
correspondendo a um total de 0,2 kg da massa corporal.2 

Microbiota e suas funções 
Quando em equilíbrio, a microbiota intestinal (MI) exerce funções benéficas          

como: aumento das barreiras intestinais, biosíntese de vitaminas, produção de          
ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), desenvolvem as barreiras imunológicas e           

liberam citocinas anti-inflamatórias.3 Essas funções ocorrem quando há um equilíbrio          

entre o organismo e a microbiota, fenômeno chamado de Eubiose. No entanto,            
quando há um desequilíbrio essas funções não são mantidas e nós chamamos de             

disbiose.4  

Microbiota Intestinal saudável 
Para considerarmos uma MI saudável, ela deve possuir uma boa diversidade,           

ou seja, uma distribuição equilibrada entre as espécies. Também deve possuir           

diferentes tipos de espécies. Além disso, é necessário uma quantidade adequada de            
bactérias benéficas e ausência ou baixa quantidade de bactérias patogênicas.1 É           

importante salientar que a MI não é constante ao longo da vida e sofre alterações no                

decorrer dela. Além da idade, fatores externos como falta de higiene, estresse,            
cirurgias, etc., podem levar um quadro de Eubiose para uma Disbiose.5  

As disbioses induzem no organismo doenças das mais variadas etiologias,          
partindo desde distúrbios gastrointestinais, endocrinológicas, cardíacas,      

neurológicas e até mesmo doenças sistêmicas.6 De posse dessas informações          

acompanharemos mais de perto os distúrbios causados na saúde feminina. 
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Disbiose e alterações na saúde feminina 
As alterações na microbiota já se iniciam desde o nascimento da pessoa!            

Sabemos que quando o bebê nasce a termo ele possui uma microbiota totalmente             

diferente dos nascidos no pré-termo. Destes bebês, aqueles que sofreram          
intercorrências como corioamnionite, infecções e vilosite também tem sua microbiota          

alterada. 7 

Modificações da microbiota vaginal ao longo da vida 
Na pré-puberdade a mulher possui um epitélio vaginal fino, com uma camada            

de mucosa fina. Os níveis de estrogênio e glicogênio são baixos, bem como uma              

baixa concentração de Lactobacillus spp. No entanto, o pH vaginal e a diversidade             

microbiana são elevados.8 
Já na pré-menopausa o cenário é diferente. O epitélio vaginal se apresenta            

grosso, com espessas camadas de muco e altos níveis de estrogênio e glicogênio.             
Os Lactobacillus spp. se apresentam em grandes quantidades resultando em uma           

diversidade microbiana baixa e um pH reduzido.8 

Já na pós-menopausa a mulher pode evoluir de duas maneiras diferentes. A            
primeira é quando a mulher está assintomática ou em uso de reposição hormonal.             

Nesse caso, o epitélio vaginal e a camada de muco estão finos. No entanto, o               
estrogênio, o glicogênio e a concentração de Lactobacillus spp. estão em níveis            

intermediários. Já a diversidade microbiana e o pH vaginal estarão baixos. Na            

situação sintomática, a mulher também terá o epitélio fino, contudo ele estará            
rompido. Além disso, os níveis de estrogênio, glicogênio e a concentração de            

Lactobacillus spp. estarão baixos. Diferentemente da diversidade microbiana e o pH           
vaginal alto. Sendo assim, podemos concluir que as mudanças da microbiota vaginal            

são concomitantes às hormonais e microanatômicas do epitélio vaginal. 8 

Os fatores mais importantes relacionados à disbiose são: período menstrual,          
métodos contraceptivos, aumento da diversidade da microbiota, vaginoses e         

infecções e infertilidade.9  

Candidíase Vaginal de repetição 
Estima-se que 75% das mulheres em idade fértil, no mundo, serão afetadas            

pela candidíase vaginal (CV) ao menos uma vez na vida. Destas, até 8% sofrem de               
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CV de repetição.10 Em uma situação ideal, a MV se mantém saudável, pois os              

Lactobacillus spp. competem por nutrientes e locais de adesão com o Candida            

albicans e inibem o seu crescimento e formação de hifas. Além disso, eles excretam              

compostos fungicidas e fungistáticos. Nos casos em que ocorre desequilíbrio entre           
os componentes da MV com aumento da diversidade microbiana, nós teremos           

aumento do pH vaginal e a presença de candidíase.11, 12 No que diz respeito ao               

tratamento da candidíase, foi demonstrado que o tratamento convencional associado          
ao uso de probióticos VO como terapia adjuvante, pode aumentar a taxa de cura              

clínica e micológica de curto prazo e diminuir a taxa de recidiva em um mês.13 

Vaginose Bacteriana 
É causada quando há um desbalanço da MV em que a bactéria Gardnerella             

vaginalis está predominando na microbiota. Esse aumento cursa com aumento do           

pH vaginal, corrimento fino, odor característico e células epiteliais cobertas por           
bactérias.14 Na vaginose bacteriana, os probióticos orais também têm seu papel. Em            

um estudo de Vujic e seu time foi demonstrado que após um tratamento de 44 dias                

com probióticos por via oral, 61,5% das pacientes tiveram uma recuperação da            
microbiota vaginal.15 Em um outro estudo desta vez com pacientes gestantes, foi            

demonstrado que o uso de probióticos por via oral associados à clindamicina por via              
vaginal reduziu e/ou interrompeu o corrimento vaginal e melhorou o quadro de            

constipação destas pacientes.16  

Infecções urinárias de repetição 
Devido à proximidade anatômica entre a uretra feminina, o ânus e a vagina,             

muitas mulheres cursam com infecções urinárias de repetição. Os probióticos atuam           

nesse cenário por meio de alguns mecanismos como: i) Inibição competitiva da            

ligação do uropatógeno às células epiteliais vaginais. ii) congregação (mecanismo          
semelhante à neutralização dos anticorpos) em torno de uropatógenos. iii) Produção           

de bacteriocinas, peróxido de hidrogênio e ácido lático (pH adequado). iv) Inibição            
da formação de biofilme bacteriano. v) Regulação negativa de citocinas          

pró-inflamatórias na bexiga. Além disso, o uso de Lactobacillus acidophilus por via            

oral durante um ano tem equivalência ao uso de trimetropim-sulfametoxazol na           
profilaxia de infecções urinárias.17 Em crianças, os probióticos orais também          
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possuem eficácia na redução da recorrência de ITU, com redução de ITU associada             

a estados febris.18  

Probióticos na gestação 
Os probióticos administrados por via oral ou vaginal são considerados          

seguros e bem tolerados em qualquer período da gestação, com estudos sendo            

realizados desde o primeiro trimestre até o final da amamentação exclusiva.19 As            
gestantes que possuem diabetes gestacional apresentam uma diminuição da         

glicemia e insulinemia de jejum, bem como uma melhora do índice de HOMA.20 Além              
desses aspectos, também foi notado uma melhora da queixa de constipação das            

gestantes.21,22 

Infertilidade e microbiota 
Apesar de poder ser causada por vários fatores, alguns estudos apontam o            

benefício no uso probióticos na fertilização in vitro (FIV). Quando há uma            

predominância de Lactobacillus spp. na MV, nós temos melhores desfechos da FIV.            

No entanto, se a MV estiver em disbiose (seja endometrial ou vaginal) foi observado              
uma taxa mais elevada de insucesso da FIV. 23 

Probióticos além da gestação: efeitos da mãe para o bebê 
Os probióticos utilizados pela gestante ou lactante podem atravessar do trato           

gastrointestinal para a criança.24 Também já foi elucidado que o uso de probióticos             
durante a gestação está associado a uma redução de risco de dermatite atópica nos              

bebês.25 Além disso, a intervenção probiótica materna protege bebês, nascidos de           
partos cesáreos, contra doenças alérgicas e eczemas.26 Já foi descrito que o uso de              

probióticos durante a gestação gera um mecanismo epigenético potencial para ação           

de probióticos específicos na prevenção e tratamento da obesidade. 27  

Probióticos e menopausa 
Com a redução dos níveis hormonais das mulheres na menopausa há um            

aumento de diversas comorbidades associadas a esse déficit hormonal. Uma das           

mais preocupantes é o aumento da gordura abdominal, com sobrepeso e maiores            
chances de desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo II. Diante deste cenário, o            
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possível uso de probióticos na prevenção e tratamento do ganho de peso            

relacionado à menopausa vem se mostrado promissor.28 
Outro papel importante da microbiota intestinal é que ela se relaciona com a             

homeostase óssea através do eixo intestino-microbiota-osso. Nesses casos, o leite          
fermentado com probióticos foi associado a níveis séricos mais elevados de cálcio,            

bem como uma reabsorção óssea reduzida.29 

Para finalizar, foi demonstrado que o tratamento com probióticos pode          
melhorar os sintomas associados à desordens de humor, ao aumentar a           

disponibilidade de moléculas como serotonina e/ou diminuir níveis de marcadores          
inflamatórios.30 Sendo assim: 

A mulher e sua microbiota merecem cuidados em todas as fases da vida! 
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