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Resumo: A Microbiota Intestinal é definida como um ecossistema transitório, composto 

por trilhões de microrganismos como bactérias, fungos e vírus que habitam o trato 

gastrointestinal (TGI) e que desempenham um papel fundamental no organismo humano. 

Sua composição pode ser moldada por diversos fatores como hábitos alimentares, estilo de 

vida, aspectos geográficos, uso de antibióticos e pela presença de patologias como a doença 

inflamatória intestinal e de doenças metabólicas, como diabetes mellitus e dislipidemias. 

Atualmente, a preocupação com os hábitos alimentares tem atingido novos parâmetros, bem 

como sua importância na manutenção da saúde, considerando a relação da alimentação com 

o surgimento de doenças. Alguns pesquisadores identificaram a importância que os 

macronutrientes apresentam na composição da microbiota intestinal, após verificarem a 

presença de metabólitos derivados da fermentação microbiana dos nutrientes. Com isso, 

destacou-se a influência da dieta na modulação da microbiota intestinal e no metabolismo 

do hospedeiro humano. O presente estudo, trata-se de uma revisão integrativa na qual é 

mostrada a importância da alimentação na modulação da microbiota intestinal, com ênfase 

em duas dietas bastante praticadas no mundo, a dieta mediterrânea e a dieta ocidental e seus 

efeitos positivos e negativos na saúde. Foram selecionados 5 artigos em Inglês e Português, 

nas plataformas virtuais da Scielo, Pubmed e Lilacs. Como resultado da pesquisa, foi 

analisado que a dieta mediterrânea apresenta um papel benéfico na modulação da 

microbiota intestinal humana e dos microrganismos presentes em sua composição em 

relação à dieta de padrão ocidental, que é definida por uma alimentação com elevado 

consumo de alimentos processados, os quais caracterizam-se por um efeito pró-inflamatório 

ao organismo, o que pode levar ao surgimento de distúrbios da saúde. Foi observado que a 

DM junto a outros hábitos saudáveis, contribui para a manutenção e recuperação da saúde, 

para modulação do sistema imunológico e prevenção de patologias, sendo importante na 

prevenção de doenças como a obesidade, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e 
câncer colorretal.  

Palavras-Chave:  Microbiota Intestinal. Dieta Mediterrânea. Dieta ocidental. 

Microbiota Saudável. Composição. 
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Abstract: The Intestinal Microbiota is defined as a transient ecosystem, composed of 

trillions of microorganisms such as bacteria, fungi and viruses that inhabit the 

gastrointestinal tract (TGI) and that play a fundamental role in the human organism. Its 

composition can be shaped by several factors such as eating habits, lifestyle, geographical 
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aspects, antibiotic use and the presence of pathologies such as inflammatory bowel disease 

and metabolic diseases such as diabetes mellitus and dyslipidemias. Currently, the concern 

with eating habits has reached new parameters, as well as its importance in maintaining 

health, considering the relationship between diet and the onset of disease. Some researchers 

have identified the importance that macronutrients present in the composition of the 

intestinal microbiota, after verifying the presence of metabolites derived from the microbial 

fermentation of nutrients. Thus, the influence of diet on the modulation of intestinal 

microbiota and metabolism of the human host was highlighted. This study is a systematic 

review in which we show the importance of diet in the modulation of intestinal microbiota, 

with emphasis on two widely practiced diets in the world, the Mediterranean diet and the 

Western diet and their positive and negative effects on health. Five articles were selected in 

English and Portuguese, on Scielo, Pubmed and Lilacs virtual platforms. 

Keywords: Intestinal microbiota. Mediterranean Diet, Western Diet, Healthy Microbiota. 

Composition. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A microbiota é definida como uma comunidade complexa de microrganismos que 

habitam o trato gastrointestinal (TGI). Baseado na literatura, a microbiota intestinal é a 

comunidade microbiana mais densamente povoada e diversificada do corpo humano 

(KONTUREK, et al., 2015), tendo uma maior prevalência de microrganismos na região do 

cólon (SAWAYA, et. al , ATHENEU, 2018) A microbiota intestinal vem sendo considerada 

como um novo órgão metabólico externo, posibilitando novas abordagens terapêuticas, com 

alimentação balanceada e uso de prebióticos, probióticos e simbióticos (MARCHESI, et al., 

2015).  

Existem cerca de 100 trilhões de células bacterianas no Trato Gastrointestinal (TGI), as 

quais apresentam funções vitais ao organismo do hospedeiro, funcionando como um órgão 

adicional (KONTUREK, et. al; 2015). Estima-se que 99% dos microorganismos habitam no 

intestino, e 70% encontra-se no intestino grosso (colón). (SENDER, et al, 2016). Humanos 

adultos, apresentam grande parte da microbiota intestinal composta por bactérias, que podem 

ser subdivididas em quatro grupos principais de filos dominantes: Firmicutes (64%, Gram-

positivos), Bacteroidetes (23% Gram-negativo), Proteobacterias (8% Gram-negativo) e 

Actinobacteria (3% Gram-positivo). Cerca de 90% das Bactérias presentes no TGI são 

constituídas por Bacteroidetes e Firmicutes. Os Firmicutes compõem o maior filo bacteriano, 

com mais de 200 espécies de bactérias, tais como os Lactobacilus, Bacillus e Clostridium 

(SAWAYA, et al., ATHENEU, 2018). 

A colonização microbiana se desenvolve logo após o parto. A via de nascimento 

influencia no desenvolvimento da microbiota do recém-nascido (RN), visto que o parto natural 

proporciona um contato com o material fecal e com a microbiota vaginal da mãe. Em contra 

partida, o nascimento via cesárea não proporciona os mesmos estímulos bacterianos por se tratar 

de um procedimento estéril. Nesse caso o bebê adquire uma microbiota através do contato com 

ambiente e do contato pele a pele logo após o nascimento, por meio do aleitamento materno. 

Outros fatores podem modificar a composição da microbiota, como a introdução alimentar, a 

dieta e o uso de antibióticos. Por volta dos 2 ou 3 anos de idade, a microbiota intestinal da 

criança já está mais desenvolvida e estável, assemelhando-se com a do adulto (GEUKING, MB. 

et al., 2014). 

      A microbiota intestinal apresenta funções importantes na regulação da fisiologia 

humana. Quando associamos as funções microbiológicas com os benefícios para a saúde, 
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podemos observar seu efeito imunomodulador, atuando na prevenção de infecções contra 

agentes patogênicos, que em contato com a mucosa intestinal estimula a microbiota a liberar 

antígenos, desencadeando uma resposta imune através dos órgãos linfoides a nível de mucosa 

(GALT) (SANTOS, 2018). Além disso, os nutrientes sintetizados por meio da alimentação são 

de fundamental importância para o bom funcionamento do corpo humano, visto que participam 

da modulação da microbiota intestinal saudável, favorecendo a nutrição dos microrganismos 

benéficos ao organismo (GENTILE et al., 2018), influenciando no desenvolvimento da 

microbiota intestinal em níveis de diversidade e riqueza. Dietas com ingestão elevada de 

proteínas de origem animal, gorduras saturadas, açúcares e sódio induzem o crescimento de 

bactérias patogênicas, que consequentemente, ocasionam alterações na barreira intestinal, 

enquanto as dietas com consumo regular de polissacarídeos complexos, proteínas vegetais, 

AGCC como o ômega-3, polifenóis e micronutrientes, aumentam o número de bactérias 

importantes para o funcionamento do organismo humano (RINNINELA, et al., 2019). 

O consumo elevado e constante de produtos alimentícios ricos em gorduras totais, 

açúcares refinados e proteínas de origem animal, são característicos da dieta ocidental. Esses 

alimentos são nocivos a saúde humana e reduzem a qualidade da diversidade microbiana 

intestinal, causando um desequilíbrio em termos de filos e gêneros, o que leva à disbiose 

intestinal. Por sua vez, a disbiose altera a absorção de nutrientes, causando carência de 

vitaminas, o que prejudica as respostas imunológicas com a diminuição de igA secretora e 

aumenta a incidência de doenças (RINNINELA et al., 2019). Em um seguimento contrário, a 

dieta mediterrânea é caracteriza por um consumo elevado de alimentos naturais, como cereais, 

frutas, legumes, grãos integrais, além de carboidratos completos, leguminosas, nozes e azeites, 

como a principal fonte de gordura. Outros alimentos como laticínios, frutos do mar, carnes 

vermelhas, vinhos e gorduras saturadas são pouco consumidos (ZINOCKER, et al., 2018). A 

dieta mediterrânea apresenta o benefício de modular positivamente a diversidade 

microbiológica do TGI, de modo à regular e estabilizar funções como a permeabilidade 

intestinal e o sistema imune do hospedeiro. Mudanças nos hábitos alimentares como a adesão 

à dieta mediterrânea, tem sido uma alternativa interessante na melhoria e prevenção da disbiose 

intestinal e de outras doenças (RINNINELA et al., 2019). 

O presente artigo apresenta uma revisão integrativa acerca da influência das dietas 

mediterrânea e ocidental na composição da microbiota intestinal. 

 

2. DESENVOLVIMENTO   
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2.1 METODOLOGIA  

 

O presente artigo é uma revisão integrativa, realizada por meio de pesquisas 

bibliográfica dos últimos 9 anos (2010 a 2019) nos idiomas Português, Inglês e Espanhol, 

disponibilizadas gratuitamente e integralmente nas plataformas virtuais Scientific Electronic 

Library Oline (SciELO), PubMed e LILACS. 

Para o levantamento bibliográfico da construção desta revisão foi necessário percorrer 

algumas etapas de identificação para seleção do tema. Em seguida foi estabelecido critérios 

para inclusão e exclusão dos artigos selecionados da literatura, definição das informações 

extraídas dos estudos e avaliação dos estudos incluídos e por fim, discursão dos resultados e 

conclusão. Foram utilizados os descritores “Dietary”, “Dieta”, “Dieta Mediterrânea”, “Dieta 

Ocidental”, “Gut Microbiota”, “Human”, “Intestino", “Composição” e “Composition” por 

meios dos formulários próprios na base de dados, com as combinações “AND” e “OR”, 

harmonizando conforme cada pesquisa: “Gut Microbiota” AND “Mediterranean Diet” OR 

“Western Diet”, “Microbiota intestinal” AND “Composition”. Como critérios de inclusão 

foram analisados apenas artigos diretamente ligados ao objetivo do presente estudo, 

disponibilizados na integra e gratuitamente. Como critérios de exclusão foram descartados 

monografias, dissertações, teses e artigos de revisões e livros, aqueles nos quais foram 

pesquisados microbiota intestinal, mas relacionados com outros temas e patologias 

 

 

            2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

   

Dos 86 artigos encontrados inicialmente, conduziu-se a leitura dos títulos, resumos e 

sucessivamente dos artigos acessíveis gratuitamente e na integra. Destes foram 

selecionados 15 e somente 5 foram atendiam aos critérios de inclusão e exclusão para 

o estudo desta revisão integrativa, sendo, portanto, analisados na integra e 

correspondentes a relação do objeto de estudo.  

 

Tabela 1 – seleção de artigos 
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Encontrou-se características específicas entre os artigos selecionados, correspondendo 

100% (BARONE, 2019; FILIPPO, 2010; FILIPPIS, 2017; MANTRANA, 2018; SHANKAR, 

2017) sobre os efeitos da dieta mediterrânea na composição da microbiota intestinal e 60% 

(FILIPPO, 2010 MANTRANA, 2018; SHANKAR, 2017) sobre os efeitos da dieta ocidental na 

composição da microbiota intestinal. O estudo foi realizado com o intuito de analisar a 

influência de ambas as dietas na saúde humana e como a alimentação interfere na composição 

da microbiota de acordo com pesquisas comparativas.  

Nas pesquisas analisadas, foram utilizados estudos com indivíduos de diferentes faixas 

etárias, sendo divididos em grupos de acordo com a classificação de idade definida pelo IBGE, 

utilizando na abordagem crianças, adultos e idosos. Segundo os dados obtidos, foram avaliados 

em sequência, 20 % crianças (1-12 anos de idade), 20% adolescentes (13-17 adolescente) 60% 

adultos (18-59 anos de idade). Além disso, participaram da pesquisa indivíduos de ambos os 

sexos, totalizando 238 indivíduos com prevalência no sexo masculino.  

Há um intervalo temporal entre as publicações analisadas: 1 artigo publicado nos anos 

de 2009 a 2010 (20%), 1 artigo publicado de 2012 a 2015 (20%) e 4 artigos publicados entre 

2017 e 2019 (60%). Com base nos dados, podemos observar que as pesquisas sobre dieta 

ocidental e dieta mediterrânea vem aumentando, bem como novas pesquisas que demonstram 

o interesse nas funções da microbiota intestinal para a saúde humana. 

 

2.2.1 FATORES QUE INFLUENCIAM NA MICROBIOTA INTESTINAL 

 

Dos artigos analisados, 100% (BARONE, 2019; FILIPPO, 2010; FILIPPIS, 2017; 

MANTRANA, 2018; SHANKAR, 2017) evidenciaram que fatores como hábitos alimentares, 

5 ARTIGOS 
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estilo de vida e regionalidade influenciam na microbiota intestinal. Esses fatores podem 

modificar a composição da microbiota intestinal, da barreira intestinal e do sistema 

imunológico. Hábitos alimentares irregulares e algumas doenças, como doenças do trato 

gastrointestinal (diarreia e doença intestinal inflamatória) e doenças metabólicas, a como 

obesidade podem levar à uma disbiose. 

 Filipo (2010), realizou um estudo experimental em crianças da Europa e da África, com 

idade entre 1 e 6 anos, descrevendo o efeito da dieta na microbiota intestinal. Foi analisado que 

a alimentação das crianças Italianas era baseada em alimentos processados, enquanto a das 

crianças da Burkina Faso (África), apresentava um elevado consumo em alimentos naturais e 

baixo consumo de carnes e proteína animal. Quanto a análise microbiológica, a MI das crianças 

Italianas apresentavam características de uma alimentação onívora, rica em proteínas, com uma 

proporção de Firmicutes muito maior que Bacteroidetes. Em comparação, a microbiota das 

crianças da Burkina Faso, cuja alimentação era rica em carboidratos, especificamente em fibras, 

continha uma proporção maior de Bacteriodetes em relação aos Firmicutes.  

O método utilizado foi a análise genética e bioquímica do gene 16S rRNA, verificando que 

mais de 94,2% das sequencias obtidas pertenciam aos quatro filos bacterianos mais presentes 

na microbiota intestinal (actinobacteria, bacteroidetes, firmicutes e proteobacterias). Quanto 

aos resultados, Actinobacteria e Bacteroidetes foram mais representados na microbiota das 

crianças da África, do que na das crianças da UE (10,1%, 6,7% e 57,7% e 22,4%, 

respectivamente), ao mesmo tempo que Firmicutes e Proteobacterias foram mais presentes na 

UE, (63,7%, 27,3% e 6,7% e 0,8%, respectivamente). Os resultados obtidos apontam diferenças 

exorbitantes entre os dois grupos analisados, demonstrando que diversos fatores podem 

modificar a composição bacteriana da Microbiota Intestinal. 

 

2.2.2 ALTERAÇÕES DA MICROBIOTA AO LONGO DA VIDA  

 

De acordo com os estudos de Filippo (2010) e Shankar (2017), a colonização microbiana 

humana começa a ser desenvolvida antes mesmo do nascimento, durante o período gestacional 

e continua a ser modulada e colonizada por diversas bactérias até os 3 anos de idade, tornando-

se semelhante à do adulto. Após estável, a microbiota intestinal mantém seu padrão ao longo 

dos anos, sem que sofra alterações significantes relacionadas ao processo de envelhecimento. 

Dentre os fatores que podem modificar a composição da microbiota, estão relacionados os 
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hábitos de vida do indivíduo e a presença ou não de patologias. Tais fatores podem alterar os 

percentuais dos filos predominantes na microbiota, determinando suas características.  

 

2.2.3 COMPOSIÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL E SUA INTERAÇÃO 

COM COMPONENTES ALIMENTARES 

 

  Dentre os 5 artigos analisados, 100% (BARONE, 2019; FILIPPO, 2010; FILIPPIS, 

2017; SHANKAR, 2017) evidenciaram que a dieta é considerada um fator importante na 

modulação da microbiota intestinal, influenciando diretamente a homeostase e o metabolismo 

do hospedeiro.  Filippis (2015) e Filippo (2010) identificaram que os macronutrientes 

desempenham papeis fundamentais na composição do microbioma intestinal, por meio de 

metabólitos derivados da fermentação microbiana de nutrientes, como os ácidos graxos de 

cadeia curta. Segundo estudos feitos por Shankar (2017) foi constatado que as gorduras 

alimentares exercem uma grande influência na composição do microbioma intestinal humano 

de acordo com a qualidade e tipo de gordura. Um recente estudo realizado mostrou que o 

consumo de gorduras vegetais como oleaginosas e óleos vegetais, além de padrões alimentares 

como o da dieta mediterrânea, rico em gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, polifenóis 

e outros fitoquímicos, podem causar alterações positivas na biodiversidade da microbiota 

intestinal, beneficiando microrganismos benéficos como bactérias produtoras de Butirato. 

 

3.0 EFEITO DAS DIETAS MEDITERRÂNEA E OCIDENTAL NA COMPOSIÇÃO 

DA MICROBIOTA INTESTINAL HUMANA 

 

3.1 DIETA OCIDENTAL 

 

 De acordo com as definições apresentadas na literatura pelos autores Filippo (2010), 

Mantrana (2018) e Shankar (2017), dieta ocidental é caracterizada por hábitos alimentares 

comuns em países desenvolvidos. Essa dieta tem relação com o consumo frequente de alimentos 

ultraprocessados, sendo prejudicial à saúde principalmente por conter substâncias extraídas de 

alimentos como óleos, gorduras hidrogenadas, açúcares, amido modificado e proteínas. Foi 

ressaltado por meio das pesquisas que a dieta ocidental promove uma inflamação resultante de 

mudanças de estruturais e comportamentais na microbiota intestinal. Shankar (2017) 

evidenciou que a dieta ocidental apresenta um consumo de calorias em excesso, gerando um 
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aumento na proliferação de Firmicutes na microbiota intestinal. Por sua vez, o aumento dessas 

bactérias eleva a absorção e estocagem de nutrientes, resultando em ganho de peso, o que 

contribui para a ocorrência de diversos distúrbios no organismo humano, como obesidade, 

síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e câncer colorretal.  

 

3.2 DIETA MEDITERRÂNEA 

 

Dos estudos analisados Barone (2019), Filippis (2015), Mantrana (2018) e Shankar 

(2018) evidenciaram que a dieta mediterrânea é caracterizada por um padrão alimentar 

composto por hábitos alimentares saudáveis, associados a outros fatores ligados à um estilo de 

vida benéfico ao organismo, como a prática de atividades físicas. Essa dieta baseia-se no 

consumo regular de alimentos naturais como frutas, legumes, raízes, gorduras boas como o 

azeite e nozes, grãos e carnes magras, sendo uma alimentação rica em nutrientes. Segundo 

Shankar (2018) a fermentação bacteriana dos polissacarídeos presentes nesses grupos de 

alimentos contribui para a formação de um microbioma intestinal saudável, melhorando a 

produção dos ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, buritato e propianato, que são 

importantes para a saúde do organismo humano. De acordo com Barone (2019) a DM 

apresenta-se positiva à microbiota intestinal, atuando na modulação do sistema imunológico e 

contribuindo com a redução de algumas doenças. 

Mantrana (2018) realizou uma pesquisa com 28 indivíduos saudáveis, do sexo feminino e 

masculino (16 mulheres e 11 homens), com idade média de 39 anos, pertencentes à cidade de 

Valencia, na Espanha. O objetivo da pesquisa foi analisar as diferenças da microbiota intestinal 

associadas à adesão da dieta mediterrânea. O material de estudo utilizou a coleta de amostras 

fecais frescas para análise microbiótica. Nenhum dos participantes estava fazendo uso de 

antibióticos, probióticos e prebióticos num período de até 2 meses anteriores à coleta dos dados. 

Um score foi criado para verificar os níveis de aderência à dieta mediterrânea. Os dados obtidos 

apontaram que houve uma alta aceitação por parte dos participantes à DM. Sobre o perfil 

bacteriano encontrado ao final da pesquisa. O grupo predominante foi de Firmicutes (77,31%), 

seguido de Bacteroides (15,86%), Actinobactérias (3,13%), Verrucomicrobia (1,78%) e 

Proteobacteria quase 1%. Os resultados da pesquisa mostram que a adesão à uma dieta de 

padrão mediterrâneo modifica a composição da microbiota fecal à nível de filo. No entanto, os 

dados não foram suficientemente precisos para mostrar o período de tempo em que a análise 

foi feita. Sendo assim, acredita-se com base na análise geral, que a DM quando seguida por um 
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período de tempo maior, aumenta significativamente a proporção de bactérias benéficas ao 

organismo (Bacteriodetes) em relação as bactérias potencialmente patogênicas e inflamatórias 

(Firmicutes).  

 

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com os estudos realizados, a composição da microbiota em indivíduos 

saudáveis sofre diversas variações em nível de filos de bactérias e outros microrganismos, 

podendo ter prevalência de bactérias benéficas ao organismo quando associado com hábitos 

saudáveis. As pesquisas acerca da influência das dietas mediterrânea e ocidental, se mostram 

claras e evidentes sobre as possíveis variações da microbiota intestinal humana, quando 

analisado os hábitos alimentares e hábitos de vida de diferentes indivíduos e em diferentes 

regiões do mundo. 

A análise da microbiota intestinal relacionada à alimentação se faz necessária para 

compreender as mudanças ocasionadas pelos hábitos alimentares predonominantes. Sendo 

assim, podemos estabelecer que a alimentação com padrão de dieta mediterrânea é de 

fundamental importância para a manutenção e recuperação da saúde, bem como para um 

microbioma intestinal saudável e benéfico.  

Sugere-se que as novas pesquisas sejam feitas avaliando os participantes por períodos 

de tempo mais longos, afim de verificar a eficácia das mudanças na composição da microbiota 

intestinal por meio das dietas analisadas em comparação para obtenção de resultados mais 

precisos. 



15 

 

5.0 REFERÊNCIAS   

 

BARONE, M. et al. Gut microbiome response to a modern Paleolithic diet in a Western 

lifestyle context. PLOS OME 2019. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gut+microbiome+response+to+a+modern+Pa

leolithic+diet+in+a+Western+lifestyle+context 

 

FILIPPIS, F. et. al. High-level adherence to a Mediterranean diet beneficially impacts the 

gut microbiota and associated metabolome. Rev BMJ 2015. disponivel 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=High-

level+adherence+to+a+Mediterranean+diet+beneficially+impacts+the+gut+microbiota+and

+associated+metabolome 

 

DE FILIPPO, C. et. al.  Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative 

study in children from Europe and rural Africa, Proc Natl Acad Sci USA .  v. 107, n. 33, p. 

14691-14696, ago, 2010. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20679230. 

 

GEUKING, MB, et. al 2014 . THE ITERPLAY BETWEEN THE GUT MICROBIOTA AND 

THE IMMUNE SYSTEM. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799574/ 

 

KONTUREK, PC. et. al. Emerging role of fecal microbiota therapy in the treatment of 

gastrointestinal and extra-gastrointestinal diseases. J Physiol Pharmacol  v. 66 n. 4 p. 483-

91, ago, 2015. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26348073 

 

MANTRANA, et. al. Shifts on Gut Microbiota Associated to Mediterranean Diet Adherence 

and Specific Dietary Intakes on General Adult Population. Rev frontiers Jan-Fev de 2018. 

Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29867803 

 

MARCHESI, JR. et. al. The gut microbiota and host health: a new clinical frontier. Gut, v. 65 

n. 2 p. 330-9, fev, 2015. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26338727. 

 

Shankar V. et. al. 2017. Differences in gut metabolites and microbial composition and 

functions between Egyptian and U.S. children are consistent with their diets. mSystems 

2:e00169-16 Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5296411/ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gut+microbiome+response+to+a+modern+Paleolithic+diet+in+a+Western+lifestyle+context
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gut+microbiome+response+to+a+modern+Paleolithic+diet+in+a+Western+lifestyle+context
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=High-level+adherence+to+a+Mediterranean+diet+beneficially+impacts+the+gut+microbiota+and+associated+metabolome
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=High-level+adherence+to+a+Mediterranean+diet+beneficially+impacts+the+gut+microbiota+and+associated+metabolome
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=High-level+adherence+to+a+Mediterranean+diet+beneficially+impacts+the+gut+microbiota+and+associated+metabolome
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2930426/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20679230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799574/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26348073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26348073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29867803
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26338727
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5296411/


16 

 

SAWAYA, et. al., 2018c, C. The First Microbial Colonizers of the Human Gut: Composition, 

Activities, and Health Implications of the Infant Gut Microbiota.  Microbiol Mol Biol Rev. 

v.81 n.4, nov, 2017. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29118049 

 

SANTOS ET L 2018 R. Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the 

body. PLoS Biol, v.14, n.8, ago, 2016.  Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4991899/ 

 

RINNINELLA, E.  Food Components and Dietary Habits: Keys for a Healthy Gut Microbiota 

Composition. Nutrients. v.11 n. 10 p. 2393, Out, 2019. Disponível em: 

https://www.mdpi.com/2072-6643/11/10/2393 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5706746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29118049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4991899/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6835969/
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/10/2393

