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Resumo 

O trato gastrointestinal é hospedeiro de cerca de 10¹³ bactérias, vírus, fungos e protozoários. 

Vivendo em comunidade, estes formam a microbiota intestinal, que desempenha papéis 

imprescindíveis ao hospedeiro, desde proteção contra patógenos até modulação do sistema 

imunológico e metabolismo de xenobióticos. A via de parto é o principal fator modulador da 

microbiota intestinal do neonato, havendo diferenças quantitativas e qualitativas entre recém- 

nascidos via parto vaginal (PV) ou parto por cesárea (PC). O PC tem sido relacionado a 

impactos na microbiota intestinal e aumento do risco a diversas doenças ao longo da vida. No 

entanto, poucos são os dados relacionando o perfil da microbiota intestinal com a 

morfofisiologia e microbiota de outros tecidos periféricos, como por exemplo, fígado e 

testículo. Hipotetizamos (i) que a via de parto modula a composição da microbiota intestinal 

de forma persistente, alterando sua composição ao nascimento e ao longo da vida pós-natal 

dos indivíduos com (ii) impacto na microbiota e morfofisiologia de tecidos periféricos, como 

fígado e testículo. Portanto, o objetivo do presente estudo foi estabelecer um modelo pré- 

clínico em ratos Wistar para correlacionar a via de parto (PV ou PC) com o perfil da 

microbiota intestinal ao nascimento (24 horas após o parto; DPN 1) e ao final do período de 

lactação (21 dias após o parto; DPN 21) além de avaliar a microbiota do fígado e testículo. 

Ainda, foram avaliados aspectos histológicos do fígado, testículo e epidídimo destes animais. 

Para isso, ratos Wistar machos foram divididos em dois grupos experimentais: a) grupo PV, 

nascidos por parto vaginal; b) grupo PC, nascidos via parto cesariana. Foram realizadas: a) 

Análises de metagenômica da região v4 do RNA ribossomal (rRNA) 16S de bactérias em 

amostras biológicas dos filhotes machos no DPN 1 (cólon) e DPN 21 (cólon, fezes, fígado e 

testículo) para avaliação do perfil da microbiota desses tecidos; b) Análises histopatológicas 

em amostras biológicas dos filhotes machos no DPN 21 e DPN 53  (fígado, testículo e 

epidídimo). No DPN 1, houve diferença qualitativa (diversidade bacteriana) e quantitativa 

(abundância relativa) de bactérias da microbiota intestinal nos animais PC quando 

comparados aos animais PV. No DPN 21, as microbiotas intestinais de ambos os grupos 

experimentais apresentaram um perfil sutilmente mais diverso do que o observado no DPN 1 

entre os grupos PV e PC, porém com diferenças mais significativas quanto à abundância 

relativa dos táxons identificados. A via de parto influenciou a diversidade e abundância 

relativa da microbiota hepática, mas não de forma significante a microbiota testicular. Os 

animais no DPN 21 nascidos via PC apresentaram maior incidência de patologias no testículo 

(maior número absoluto de células acidófilas e vacúolos epiteliais em 100 cortes de túbulo 

seminífero; redução do volume do compartimento luminal), em relação aos animais PV. No 

DPN 53, entretanto, as histopatologias do testículo dos animais PV e PC foram similares, 

assim como no fígado dos animais nos DPN 21 e 53. Os epidídimos dos animais no DPN 21 

e 53 PV e PC apresentaram infiltrados inflamatórios no compartimento intersticial, e epitélio 

com aspecto cribriforme. No DPN 53, os animais nascidos via PC ainda apresentaram 

diminuição do número relativo de espermatozoides presentes no lúmen epididimário. Tais 

dados sugerem um atraso no desenvolvimento e maturação do sistema reprodutor nos animais 

nascidos via PC. Portanto, o presente estudo indica que o rato é um modelo experimental 

adequado para o estudo de microbiota intestinal e teciduais em animais nascidos por 

diferentes vias de parto, corroborando com dados clínicos da literatura. Destaca-se que a 

padronização e validação dessa estratégia experimental permitirá o desenvolvimento de 

estudos adicionais subsequentes, que permitam melhor entender os mecanismos pelos quais a 

via de parto impacta o perfil da microbiota ao nascimento e ao longo da vida pós-natal do 

animal, permitindo assim avançar nessa temática de forma translacional para a geração de 

recomendações para a prática clínica. 
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Abstract 

 
The human gastrointestinal tract hosts about 10¹³ bacteria, viruses, fungi and protozoa. Living 

in community, they form the gut microbiota, which plays essential roles to the host organism, 

from protection against pathogens to immune system modulation and metabolism of 

xenobiotics. Birth pathway is the main modulating factor of the gut microbiota of the 

newborn, with quantitative and qualitative differences between newborns via vaginal delivery 

(VD) or cesarean section (CS). CS has been related to impacts on the gut microbiota and 

increased risk of many diseases throughout life. However, there are few data relating the gut 

microbiota composition with the morphophysiology and microbiota of other peripheral 

tissues, such as liver and testis. We hypothesize that (i) the birth pathway modulates the gut 

microbiota composition in a persistent manner, altering its composition at birth and 

throughout the postnatal life of the individual with (ii) impact on the microbiota and 

morphophysiology of peripheral tissues, such as liver and testis. Therefore, the aim of the 

present study is to establish a pre-clinical model in Wistar rats to correlate the birth pathway 

(VD or CS) with the gut microbiota profile at birth (24 hours after delivery; PND 1) and at 

the end of lactation (21 days after delivery; PND 21), in addition to evaluating liver and testis 

microbiota composition. Also, histological aspects of liver, testis and epididymis were 

evaluated. In order to do that, male Wistar rats were divided into two experimental groups: a) 

VD group, born via vaginal delivery; b) CS group, born via cesarean section. Were realized: 

a) Metagenomic analyzes of the v4 region of 16S ribosomal RNA (rRNA) of bacteria were 

performed on biological samples obtained from male pups on PND 1 (colon) and PND 21 

(colon, feces, liver and testis) to assess the microbiota profile in these tissues. b) 

Histopathological analyzes on biological samples on male offspring in PND 21 and 53 (liver, 

testis and epididymis). On PND 1, there was qualitative (bacterial diversity) and quantitative 

(relative abundance) difference of bacterial gut microbiota on CS animals when compared to 

VD animals. On PND 21, gut microbiota of both experimental groups presented slightly more 

diverse profile than that observed on PND 1 between VD and CS groups, but with more 

significant differences regarding the relative abundance of the identified taxa. Birth pathway 

influenced bacterial diversity and relative abundance of hepatic microbiota, without 

significant effects on testicular microbiota. Animals on PND 21 born via CS showed an 

increase in the pathologies found in the testis (greater absolute number of acidophilic cells 

and epithelial vacuolization in 100 sections of seminiferous tubules; reduction in luminal 

compartment volume), when compared to VD animals. On PND 53, however, the 

histopathologies of the testis of VD and CS animals were similar, as well as in the liver of 

animals on PND 21 and 53. The epididymis of animals VD and CS on PND 21 and 53 

showed inflammatory infiltrates in the interstitial compartment, and cribriform epithelium. 

On PND 53, animals born via CS still showed a decrease in the relative number of sperm 

present in the epididymal lumen. These data suggests a delay in the development and 

maturation of reproductive system in animals born via CS. Therefore, the present study 

indicates that the rat is a suitable experimental model for the study of gut and tissue 

microbiota in animals born via different birth pathways, corroborating with clinical data in 

the literature. It is noteworthy that the standardization and validation of this experimental 

strategy will allow the development of subsequent additional studies, that allow a better 

understanding of the mechanisms by which the birth pathway impacts the microbiota profile 

at birth and throughout the animal’s postnatal life, thus allowing for a translational advance in 

this theme for the generation of recommendations for clinical practice. 
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Introdução 

 
 

1. Microbiota intestinal: aspectos gerais e composição 

 
 

O trato gastrointestinal é hospedeiro de cerca de 10¹³ bactérias, fungos, protozoários e 

vírus (PANDEY et al., 2012) que, vivendo em comunidade, desempenham papéis 

imprescindíveis ao organismo hospedeiro. Alguns autores utilizam o termo “microbiota” para 

o conjunto de todos esses microrganismos, enquanto outros tratam do conjunto apenas de 

bactérias como sendo a microbiota. Nesses casos, o conjunto de vírus é tratado como 

virobiota (LUGANINI; GRIBAUDO, 2020) e o conjunto de fungos é a mycobiota (LI et al., 

2020). A partir deste momento, trataremos o termo microbiota como sendo o conjunto apenas 

de bactérias. Localizada em uma camada de muco que reveste o trato gastrointestinal 

(DONALDSON; LEE; MAZMANIAN, 2015), a microbiota intestinal consiste de um 

conjunto de bactérias simbiontes, comensais e patobiontes. A saber, as bactérias simbiontes 

são responsáveis por realizar trocas com o hospedeiro, como metabolismo e síntese de 

nutrientes essenciais, metabolismo de compostos que o hospedeiro não consegue digerir 

sozinho e mecanismos de defesa contra patógenos. As bactérias comensais simplesmente 

usufruem do que é fornecido pelo hospedeiro, enquanto as bactérias patobiontes são espécies 

que não causam doenças ao hospedeiro em um estado normal da microbiota, mas tornam-se 

patógenas em casos de alteração desse estado (ROUND; MAZMANIAN, 2009). 

Estima-se que os filos predominantes na microbiota intestinal humana adulta são 

Firmicutes, Bacteroidetes e Actinobacteria e, em menores quantidades, Proteobacteria, 

Verrucomicrobia, Cyanobacteria e Fusobacteria (D’ARGENIO; SALVATORE, 2015; 

SENDER; FUCHS; MILO, 2016). No entanto, estudos a partir da microbiota intestinal de 

humanos demonstram que sua composição depende de alguns fatores locais como pH, 

temperatura, oxigenação, salinidade, estresse e potencial redox (MAUKONEN; SAARELA, 

2015). Dessa forma, ao longo de todo o trato gastrointestinal é possível identificar diferenças 

na microbiota, dependendo do sítio avaliado (figura 1). 
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Figura 1: Composição da microbiota nas diferentes partes do corpo humano. São representadas na figura as distribuições 

relativas dos filos bacterianos. Adaptado de Aagard et al., 2017. 

 

 
O intestino delgado possui pH mais ácido e maiores níveis de oxigênio do que o cólon e, 

assim, sua microbiota é dominada por anaeróbios facultativos adaptados ao ambiente ácido 

(DONALDSON; LEE; MAZMANIAN, 2015). Em humanos, o intestino delgado parece 

possuir uma diversidade bacteriana menor em relação ao cólon e com grandes quantidades de 

Clostridium sp. e filo Proteobacteria (ZOETENDAL et al., 2012). Devido ao curto tempo de 

trânsito intestinal, às concentrações baixas de antimicrobianos e pouco carbono simples 

disponível, o cólon e o ceco são ambientes favoráveis para o crescimento de anaeróbios 

fermentativos, como Bacteroidaceae e Clostridia, responsáveis por quebrar os polissacarídeos 

digeridos pelo hospedeiro (DONALDSON; LEE; MAZMANIAN, 2015). Devido ao pH 

muito ácido, acreditava-se que o estômago fosse inabitável por bactérias, entretanto, com o 

avanço das tecnologias de sequenciamento, estudos demonstraram a existência de uma 

microbiota estomacal dominada principalmente por H. pylori (BIK et al., 2006; DELGADO 

et al., 2013). Da mesma forma, o duodeno também é um ambiente praticamente inabitável 

para os microrganismos, por possuir um pH ácido e por ser alvo de enzimas biliares e 

pancreáticas. 

Definir uma microbiota saudável é um tema controverso, uma vez que diversos fatores 

influenciam sua composição. Dessa forma, não há uma definição de normalidade, porém 

existem alguns parâmetros relacionados à sua saúde, como diversidade bacteriana, riqueza de 
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genes e proporção de bactérias produtoras de butirato (DOGRA; DORÉ; DAMAK, 2020). A 

situação de estabilidade da constituição da microbiota é conhecida como um estado de 

eubiose, representando um equilíbrio entre os microrganismos, seus produtos secundários e o 

hospedeiro. Entretanto, uma alteração em sua homeostase é conhecida como disbiose, 

caracterizando-se pela perda da diversidade microbiana, crescimento excessivo de espécies 

potencialmente nocivas ao hospedeiro e/ou perda de organismos benéficos ao hospedeiro 

(CARDING et al., 2015). Após um distúrbio, uma microbiota saudável e resiliente tem a 

capacidade de retornar a seu estado inicial, enquanto uma microbiota pouco saudável e não 

resiliente sofre alterações permanentes (figura 2) (DOGRA; DORÉ; DAMAK, 2020). 

 

 

 
Figura 2: Esquema básico de distúrbios na microbiota intestinal. Durante um distúrbio, a microbiota intestinal é alterada. 

Uma microbiota saudável e resiliente tem a capacidade de retornar a seu estado inicial, enquanto uma microbiota pouco 

saudável e não resiliente tem a capacidade de retornar a seu estado inicial, enquanto uma microbiota pouco saudável e não 

resiliente sofre alterações irreversíveis. O gráfico de linha representa as leituras da composição microbiana em três 

momentos, ou seja, antes, durante e depois de um distúrbio. Adaptado de Dogra et al., 2020. 

 
Um desequilíbrio na composição da microbiota intestinal tem sido descrito como fator 

associado a diversas patologias em tecidos como fígado, cérebro, rins e pulmão. Ao modular 

o sistema imunológico e o metabolismo dos tecidos, a microbiota intestinal está relacionada a 

doenças hepáticas, como doença hepática gordurosa alcoólica e não alcoólica (ADOLPH et 

al., 2018). De acordo com Kang e colaboradores (2017) a incidência e evolução de doenças 

sistêmicas inflamatórias e neuroinflamatórias também está relacionada com alterações na 

microbiota intestinal, que pode evoluir para uma encefalopatia hepática, doença do sistema 
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nervoso central em pacientes com insuficiência hepática, sugerindo uma comunicação entre 

três eixos: cérebro, fígado e intestino (ADOLPH et al., 2018). O eixo intestino-cérebro tem 

sido descrito como um canal de comunicação bidirecional entre a microbiota intestinal e o 

cérebro, utilizando para isso hormônios circulantes e vários componentes neuromoduladores 

(QUIGLEY, 2017). A quebra da homeostasia desse eixo tem sido relacionada com doenças, 

como por exemplo Parkinson, autismo (DINAN; CRYAN, 2017), Alzheimer, esclerose 

múltipla e esclerose lateral amiotrófica (QUIGLEY, 2017). Ademais, pacientes com doenças 

crônicas nos rins apresentam disbiose na microbiota intestinal durante a progressão da 

patologia (AL KHODOR; SHATAT, 2017), sendo que a microbiota intestinal também exerce 

um papel modulador em doenças renais como a lesão renal aguda, uma vez que os ácidos 

graxos de cadeia curta sintetizados na microbiota intestinal exercem função anti-inflamatória 

nos rins (AL KHODOR; SHATAT, 2017). Em conjunto, esses estudos recentes apontam para 

a importância de uma microbiota intestinal saudável para a manutenção da saúde geral do 

organismo humano. 

 
2. Relação entre via de parto e o estabelecimento da microbiota intestinal 

 
 

O início da colonização microbiana de um ser vivo ainda é um paradigma. Acreditava-se 

que os fetos viviam em um ambiente estéril dentro do útero, devido a um estudo de Tissier 

(1900) e que essa colonização só tinha início no momento do nascimento. Dessa forma, a 

placenta seria uma barreira entre o feto e a mãe, impossibilitando a passagem de 

microrganismos para o bebê, sendo postulado que a presença de qualquer bactéria no útero 

seria interpretada como um perigo para o feto. Hoje em dia entende-se que essa visão se 

deriva do fato de que, antigamente, exames microbiológicos de mecônio, placenta e líquido 

amniótico só eram realizados em caso de suspeita de infecções intrauterinas 

(GOLDENBERG et al., 2008) Atualmente, estudos já identificaram comunidades bacterianas 

em amostras de mecônio, placenta, líquido amniótico e cordão umbilical (JIMÉNEZ et al., 

2005; PRINCE et al., 2014), sem indicações de inflamação e infecção uterina, sugerindo que 

a colonização microbiana dos organismos se iniciaria antes do nascimento. Ainda, Stinson e 

colaboradores (2019) descreveram a presença de DNA bacteriano no mecônio e líquido 

amniótico de bebês nascidos sem qualquer sinal de infecção intrauterina. Além disso, foram 

detectados níveis de ácidos graxos de cadeia curta em todas as 43 amostras de mecônio 

analisadas em um estudo conduzido por Stinson e colaboradores (2019), sugerindo uma 

colonização bacteriana pré-natal nos indivíduos. Entretanto, Kennedy e colaboradores (2021) 
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coletaram pela primeira vez o mecônio fetal, ou seja, antes mesmo do nascimento, e 

compararam a microbiota extraída dessas amostras com a microbiota do mecônio (coletado 

horas após o nascimento dos indivíduos), fezes (coletadas 6 meses após o nascimento), e 

amostras de controle positivo do local do parto. Interessantemente, a microbiota extraída do 

mecônio fetal assemelhou-se à microbiota dos controles positivos, que possuíam composição 

diferente das amostras de mecônio e fezes dos mesmos indivíduos, sugerindo que a 

colonização da microbiota intestinal não se inicia no ambiente uterino. Entretanto, as duas 

hipóteses ainda seguem sendo discutidas e utilizadas, visto que se critica o fato de que 

nenhuma metodologia, até o momento, foi conduzida de forma rigorosa ao ponto de desafiar 

o dogma do útero estéril (MOORE; TOWNSEND, 2019). 

O modo pelo qual a criança nasce, se por parto vaginal (PV) ou cesárea (PC), é de 

extrema importância para sua saúde pelos próximos anos, dado que o parto é um momento 

crucial para a colonização da microbiota intestinal do bebê (MUELLER et al., 2017). O 

canal vaginal tem sua própria microbiota, estimada em cerca de trilhões de microrganismos, 

os quais são originários do reto e colonizam a região cervicovaginal (EL AILA et al., 2011; 

QUARANTA; SANGUINETTI; MASUCCI, 2019). Essa microbiota é dinâmica e sofre 

alterações durante toda a vida da mulher, devido a flutuações hormonais e fatores externos. 

Em condições normais de uma pessoa saudável, é constituída principalmente Lactobacillus 

(TESTER; AL-GHAZZEWI, 2018) e, em menores quantidades, Gardnerella, Prevotella, 

Atopobium, Mobiluncus e Clostridium (SMITH; RAVEL, 2017). Dessa forma, crianças 

nascidas via PV têm o primeiro contato da boca, de onde se inicia a colonização da 

microbiota intestinal, com o canal vaginal da mãe e sua microbiota, sendo assim colonizadas 

por essas bactérias em um primeiro momento. Assim, em bebês nascidos via PV, as 

principais bactérias encontradas no trato gastrointestinal são Lactobacillus, Prevotella e 

Bifidobacterium (CHU et al., 2017; DOMINGUEZ-BELLO et al., 2010). 

Diferente das crianças nascidas via PV, as nascidas via PC não têm contato com o 

canal vaginal da mãe e, dessa forma, a colonização de sua microbiota intestinal começa pelo 

seu contato com o ambiente hospitalar e, posteriormente, com a pele da mãe. Segundo 

Dominguez-bello e colaboradores (2010), crianças nascidas via PC possuíam, logo após o 

nascimento, comunidades bacterianas na boca, nariz e mecônio similares à microbiota da pele 

da mãe, enquanto as de crianças nascidas via PV eram similares à microbiota vaginal da mãe. 

Dessa forma, em bebês nascidos via PC, as bactérias mais encontradas na microbiota são 

Staphylococcus, Corynebacterium, Propinibacterium, Streptococcus (CHU et al., 2017; 
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DOMINGUEZ-BELLO et al., 2010), Clostridium e Klebsiella (FOUHY et al., 2012; 

MUELLER et al., 2017). 

 
3. Desenvolvimento e modulação da microbiota intestinal 

 
Durante o período fetal e nascimento, alguns fatores além da via de parto podem 

influenciar a composição da microbiota intestinal dos recém-nascidos, como a utilização de 

antibióticos profiláticos pela mãe antes do parto (MUELLER et al., 2017), o local do parto 

(VAN NIMWEGEN et al., 2011), estresse, dieta materna e amamentação (MONTOYA- 

WILLIAMS et al., 2018). Além disso, ao longo da vida pós-natal, fatores externos como 

alimentação (BAJINKA et al., 2020), consumo de substâncias de abuso (SALAVRAKOS et 

al., 2021), uso de medicamentos especialmente antibióticos (SCHWARTZ; LANGDON; 

DANTAS, 2020), uso de pré- e probióticos (MARTTINEN et al., 2020; PUJARI; 

BANERJEE, 2021), exercício físico (SHIN et al., 2019), transplante fecal (ORTIGÃO; 

DINIS-RIBEIRO, 2020), estresse (SCHNORR; BACHNER, 2016), envelhecimento 

(COMAN; CRISTIAN, 2020) e privação de sono (BENEDICT et al., 2016) são considerados 

fatores moduladores do estado de saúde da microbiota intestinal. 

Após o nascimento, o trato gastrointestinal começa a ser colonizado rapidamente por 

diversos microrganismos, sob influência de fatores anteriormente citados, como via de parto, 

dieta (amamentação exclusiva ou fórmula), ambiente do parto e uso de antibióticos 

profiláticos. Nesse momento, o intestino dos bebês tem muito oxigênio disponível e, dessa 

forma, os primeiros organismos a colonizar esse ambiente são anaeróbios facultativos, como 

E. coli e Enterobacteriaceae (MATAMOROS et al., 2013), responsáveis por consumir o 

oxigênio disponível e preparar o ambiente para a colonização por organismos mais 

complexos, os anaeróbios estritos, como Bacteroides, Clostridium e Bifidobacterium 

(MILANI et al., 2017). A microbiota intestinal neonatal é caracterizada por baixa diversidade 

microbiana, com predominância dos filos Proteobacteria e Actinobacteria, sendo que a 

diversidade aumenta conforme o tempo de vida pós-natal avança (BIK et al., 2006). 

Devido à alimentação restrita ao leite, as bactérias presentes na microbiota neonatal são 

predominantemente ácido-láticas (i.e. da ordem Lactobacillales) (ZIMMERMANN; 

CURTIS, 2018). O leite é rico em carboidratos não digeríveis que são fermentados no cólon 

pelas bactérias ácido-láticas, gerando o ácido lático, que estimula o crescimento de bactérias 

específicas (THURL et al., 2010). Além disso, o leite materno também é fonte de bactérias 

para o bebê, como Staphylococcus, Streptococcus, Bifidobacterium, e bactérias ácido-láticas 
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(GOMEZ-GALLEGO et al., 2016). Entretanto, a origem dessas bactérias no leite materno 

permanece em investigação, existindo duas teorias principais (BHARADIA; AGRAWAL; 

JOSHI, 2020). Uma postula que, ao nascimento, a microbiota intestinal da mãe é transferida 

para o bebê e, no momento da amamentação, a boca da criança coloniza as mamas da mãe 

com a microbiota adquirida na via de parto. Posteriormente, os ductos mamários também são 

colonizados por essas bactérias presentes nos seios da mãe. A outra teoria é de que as 

bactérias da microbiota intestinal da mãe são transportadas às glândulas mamárias através de 

células do sistema imunológico (FERNÁNDEZ et al., 2013). 

Com o início da introdução a alimentos sólidos e consequente diminuição na 

amamentação, geralmente entre os 4 a 6 meses de idade, a microbiota intestinal do bebê sofre 

novas modificações. As bactérias que anteriormente colonizavam o trato gastrointestinal, 

basicamente responsáveis por fermentação ácido-lática e provenientes do leite materno são 

substituídas por bactérias responsáveis por digerir os alimentos ingeridos (LAURSEN et al., 

2017). Dessa forma, observa-se a diminuição na abundância de Lactobacillaceae, 

Bifidobacteriaceae, Enterococcaceae e Enterobacteriaceae, enquanto há aumento de 

Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, e Bacteroidaceae (BERGSTRÖM et al., 2014). Laursen 

e colaboradores (2017) sugerem que a introdução a esses alimentos proporciona a certos tipos 

de microrganismos vantagens para se estabelecerem no trato gastrointestinal, alterando a 

diversidade da microbiota. 

Em certo ponto da vida da criança, sua microbiota torna-se comparável à de adultos em 

questão de riqueza, sendo sugerido por alguns autores que isso ocorra na janela de 2 a 3 anos 

de idade (ZIMMERMANN; CURTIS, 2018) e, mais recentemente, como descrito por 

Roswall e colaboradores (2021), aos 5 anos de idade. A este ponto, a microbiota intestinal das 

crianças é constituída basicamente por cinco filos: Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, 

Proteobacteria e Verrucomicrobia (este último muitas vezes não sendo citado por estar 

presente em baixa abundância) (ZIMMERMANN; CURTIS, 2018). Os três primeiros anos de 

vida da criança são considerados uma janela crucial de desenvolvimento e, portanto, é 

considerado um período chave para intervenção na dieta do indivíduo, a fim de melhorar seu 

desenvolvimento e crescimento (RODRÍGUEZ et al., 2015). Nos adultos, a composição da 

microbiota intestinal bacteriana é, basicamente, a nível de filo, composta por Firmicutes e 

Bacteroidetes (SALAZAR et al., 2018). Essa composição é estável durante a vida adulta, 

sofrendo alterações esporádicas devido a fatores externos e internos, anteriormente citados. 

Com o envelhecimento, a microbiota intestinal torna-se instável novamente, assim como 

durante o período neonatal, e torna-se susceptível à disbiose frequentemente (SALAZAR et 
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al., 2018). Essas alterações estão relacionadas com mudanças no estilo de vida, dieta e, 

principalmente, alterações nas funções imunológicas (CLAESSON et al., 2012; ODAMAKI 

et al., 2016). A microbiota dos idosos é caracterizada por redução na diversidade bacteriana, 

alteração das espécies dominantes, queda dos microrganismos benéficos, aumento de 

bactérias anaeróbias facultativas e alterações nos metabólitos produzidos, principalmente 

ácidos graxos de cadeia curta (SALAZAR et al., 2018). 

Do nascimento ao envelhecimento, a microbiota co-evolui com seu hospedeiro e, 

dado os diversos fatores que influenciam a composição da microbiota, fica claro que durante 

toda a vida de um ser, a microbiota não é estável (figura 3), passando por diversas alterações 

devido aos fatores internos e externos. Essas alterações durante a vida podem ajudar a 

explicar as variações das comunidades bacterianas no hospedeiro, relacionando-as com riscos 

de doenças, por exemplo (RODRÍGUEZ et al., 2015). 
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Ainda que os impactos da via de parto sobre a microbiota intestinal do recém-nascido 

sejam bem caracterizados em seres humanos (CHU et al., 2017; DOMINGUEZ BELLO, 

2019; MONTOYA-WILLIAMS et al., 2018), pouco se sabe a respeito de quanto tempo essas 

diferenças perduram, e se essas alterações mudariam o modo pelo qual a microbiota intestinal 

co-evolui ao longo da vida do hospedeiro, possivelmente culminando em alterações 

persistentes em aspectos fisiológicos de diversos órgãos e sistemas do hospedeiro. 

 
4. Microbiota Intestinal e relação com a fisiologia do organismo 

 
Alterações no estado de eubiose da microbiota intestinal estão relacionadas com 

alterações na homeostase dos eixos de comunicação entre a microbiota e tecidos periféricos, 

como cérebro (CRYAN et al., 2019; QUIGLEY, 2017), coração (JIA et al., 2019; KITAI; 

TANG, 2018), fígado (Acharya et al., 2017; Shen et al., 2018), rins (KNAUF; BREWER; 

FLAVELL, 2019; YANG et al., 2018) e pulmão (DUMAS et al., 2018; WANG; LI; TIAN, 

2017), órgãos previamente descritos como modulados pela microbiota intestinal. Dessa 

forma, é plausível considerar que fatores que influenciam o estabelecimento e 

desenvolvimento da microbiota intestinal possam impactar o organismo de forma sistêmica. 

A seguir são apresentadas algumas das principais relações entre a microbiota intestinal e 

aspectos fisiológicos do organismo hospedeiro. 

 
Manutenção da saúde da barreira intestinal 

 
Alterações na composição e diversidade da microbiota (i.e., disbiose) levam a alterações 

na barreira intestinal e sua permeabilidade, que por sua vez estimulam células do sistema 

imunológico, gerando uma cascata de eventos inflamatórios, relacionados a diversas 

patologias, como doenças inflamatórias do intestino, síndrome do intestino irritável e outros 

distúrbios funcionais do intestino (PELLEGRINI et al., 2018). 

A barreira epitelial intestinal consiste de um sistema complexo e de extrema importância 

para o hospedeiro e para a microbiota intestinal, formado por uma camada de muco externa 

exercendo função de barreira física, e por uma camada de muco interna, seguida de uma 

camada de epitélio intestinal (BISCHOFF et al., 2014). 
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Esse compartimento restringe a proximidade da microbiota com o hospedeiro, impedindo 

que exista um contato direto entre bactérias e o epitélio intestinal. O muco é sintetizado por 

células secretoras presentes na camada epitelial (i.e., células caliciformes), que exerce 

importante papel protetor contra ataques químicos, biológicos e mecânicos, auxiliando na 

manutenção da homeostase intestinal e filtrando os compostos que passam por difusão até os 

enterócitos (PAONE; CANI, 2020). Além disso, é considerado a primeira linha de defesa 

imunológica contra compostos prejudiciais ao hospedeiro, sendo responsável por uma 

comunicação direta entre a microbiota e as células imunológicas (PAONE; CANI, 2020). 

Uma das principais funções da barreira intestinal é prevenir a entrada de organismos 

patógenos, endotoxinas, antígenos e substâncias pró-inflamatórias a partir do lúmen 

intestinal, impedindo uma inflamação local ou sistêmica (FUKUI, 2016). A propriedade de 

regulação dessa dinâmica ocorre graças à modulação da permeabilidade da barreira intestinal, 

que pode ser medida pelo fluxo de moléculas inertes pela parede intestinal (figura 4) 

(BISCHOFF et al., 2014). Uma microbiota em estado de disbiose pode romper as junções de 

oclusão da barreira intestinal, alterando a permeabilidade da membrana (LEUNG et al., 

2016). Diversos fatores associados à disbiose são responsáveis por essa alteração na 

permeabilidade do epitélio intestinal, como alteração dos subprodutos gerados pelos 

microrganismos (i.e., ácidos graxos de cadeia curta), alteração na expressão de receptores 

celulares (receptores do tipo NOD - NLRs e receptores do tipo TOLL - TLRs) e alterações no 

tecido linfático associado ao sistema digestório (IACOB; IACOB; LUMINOS, 2019). 

 

 

Figura 4: Barreira epitelial intestinal. O estado de eubiose da microbiota intestinal está associado a uma barreira epitelial 

intestinal funcional, com concentrações normais de receptores de reconhecimento de padrões (PRRs), muco, peptídeos 

antimicrobianos (AMPs) e IgA secretados, promovendo homeostase intestinal com a microbiota. A partir de um estado de 

disbiose, a barreira epitelial tem sua permebabilidade alterada, permitindo a passagem dos microrganismos em direção ao 

sistema circulatório e linfático, apresentando uma resposta imunológica desregulada. Adaptado de Brown et al., 2013.  
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De forma direta (i.e., gerando dano às células epiteliais ou induzindo respostas 

intracelulares) ou indireta (i.e., alterando a composição da microbiota intestinal), alguns 

fatores podem alterar a funcionalidade da barreira intestinal (VANCAMELBEKE; 

VERMEIRE, 2017). Selma-Royo e colaboradores (2020) demonstraram que crianças 

nascidas via PC possuíam uma permeabilidade da membrana epitelial do intestino diferente 

das crianças nascidas via PV. Além disso, células HT-29 e THP-1 cultivadas com o 

sobrenadante de fezes de crianças nascidas via PV e PC apresentaram, nas amostras PC, um 

perfil alterado de expressão de genes imunomoduladores (i.e., Il-6, IL-8). Ademais, 

alterações na dieta, como por exemplo abuso de alimentos industrializados, (LERNER; 

MATTHIAS, 2015), dietas ricas em açúcares e gorduras (MARTINEZ-MEDINA et al., 

2014), deficiência de vitaminas (principalmente D e A), zinco e uso de álcool, (KIRPICH et 

al., 2013) geram alteração da barreira intestinal com consequente alteração do status 

inflamatório do indivíduo (ASSA et al., 2014; BISCHOFF et al., 2014; FINAMORE et al., 

2008). Diversas doenças têm sido relacionadas com alteração da barreira intestinal, como 

colite (JOHANSSON et al., 2014), fibrose cística (DUNCAN et al., 2016), doença pulmonar 

obstrutiva crônica (SERISIER et al., 2009), doença celíaca (HEYMAN et al., 2012), doença 

hepática gordurosa não alcóolica (GIORGIO et al., 2014) e doença inflamatória intestinal 

(SALIM; SÖDERHOLM, 2011). 

 
Manutenção das funções da própria microbiota intestinal 

 
 

As funções desempenhadas pela microbiota intestinal podem ser divididas em três 

grandes grupos: (i) ação protetora, que engloba a competição por nutrientes, ativação da 

imunidade inata e secreção de compostos antimicrobianos (ADAK; KHAN, 2019); (ii) 

metabólica, que diz respeito à biossíntese de vitaminas, biotransformação do ácido biliar, 

fermentação de compostos da dieta e produção de ácidos graxos de cadeia curta (ADAK; 

KHAN, 2019); (iii) modulação imunológica, relacionada à maturação e desenvolvimento do 

sistema imunológico (TAKIISHI; FENERO; CÂMARA, 2017). 

 
Ação protetora 

 

 

Uma microbiota madura e saudável possui a capacidade de resistir à colonização de 

bactérias alóctones e à expansão de patobiontes, propriedade conhecida como resistência à 

colonização, sendo que os mecanismos usados pelas bactérias podem ser classificados em 

diretos (i.e., competição por nutrientes e morte de bactérias) e indiretos (PICKARD et al., 
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2017). 

Para sobreviverem e proliferarem, as bactérias comensais, simbiontes e patobiontes 

precisam de nichos ecológicos parecidos, forçando-as a competirem pelos mesmos insumos, 

como mucinas e carboidratos complexos (KAMADA et al., 2013). No momento da 

colonização, as bactérias se ligam ao muco e ocupam todos os espaços disponíveis para 

colonização, sem deixar espaços para os enteropatógenos (IACOB; IACOB, 2019) A adesão 

das bactérias acontece a partir da ligação com estruturas O-glicanas de mucina e, sendo 

assim, a competição por mucinas é um fator determinante para a sobrevivência das bactérias 

no muco (O’CALLAGHAN; VAN SINDEREN, 2016). Os probióticos são compostos 

conhecidos por estimularem a secreção de mucinas e dessa forma, estimulam a colonização 

de bactérias benéficas ao organismo (CABALLERO-FRANCO et al., 2007). 

Além da competição por nutrientes, a proteção da microbiota intestinal pode ser mediada 

por compostos antimicrobianos, que são substâncias capazes de inibir o crescimento ou matar 

certos organismos (GARCIA-GUTIERREZ et al., 2019). De forma direta, os compostos 

antimicrobianos produzidos alteram as estruturas celulares dos patógenos, matando-os (LI et 

al., 2018). Indiretamente, os compostos antimicrobianos geram competição por nutrientes 

entre as bactérias comensais e patobiontes ou alteram as condições do microambiente, 

controlando a composição da microbiota (LI et al., 2018). 

 

Ação metabólica 
 

 

Os compostos produzidos pelos organismos da microbiota intestinal são de extrema 

importância para a manutenção da homeostase da microbiota e para o próprio organismo 

hospedeiro. Assim, uma microbiota saudável produz compostos indispensáveis, como por 

exemplo vitaminas (HILL, 1997). Além disso, produz compostos secundários a partir do que 

é produzido pelo hospedeiro, como ácidos graxos de cadeia curta (FERNANDES et al., 2014) 

e ácidos biliares secundários (IACOB; IACOB, 2019). Li e colaboradores (2021) 

encontraram diferenças significativas no metaboloma (i.e., perfil metabólico dos indivíduos) 

de crianças nascidas via PV e PC, com diferenças tanto nas vias metabólicas presentes na 

microbiota intestinal, quanto nos compostos produzidos. 

Geralmente o organismo hospedeiro não possui a capacidade de sintetizar certos 

compostos como, por exemplo, vitaminas, os quais em grande parte são adquiridos de forma 

exógena (i.e., dieta e suplementação). Diversos estudos têm demonstrado a capacidade dos 

organismos da microbiota intestinal humana sintetizar vitamina K e vitaminas do grupo B, 

como tiamina (B1), riboflavina (B2), ácido nicotínico (B3), ácido pantotênico (B5), 
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piridoxina (B6), biotina (B7), folato (B9) e cobalamina (B12) (HILL, 1997). Vitaminas são 

compostos orgânicos que atuam principalmente como catalisadores de reações vitais no 

organismo, como por exemplo, transformação de energia (LEBLANC et al., 2013). 

Com ação protetora e metabólica, os ácidos biliares secundários também agem como 

compostos antimicrobianos, ao danificar a membrana celular ou ativar os receptores 

envolvidos em respostas imunológicas (MARTIN et al., 2018). Os ácidos biliares primários 

são produzidos pelo fígado e, para se tornarem ácidos biliares secundários, são desconjugados 

por compostos bacterianos, principalmente produzidos por Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Clostridium, e Bacteroides (IACOB; IACOB, 2019). Baixas concentrações de ácidos biliares 

são descritas em situações de redução da função microbiana e favorecimento da proliferação 

de bactérias Gram-negativas (RIDLON et al., 2014), enquanto o aumento nos níveis de 

ácidos biliares, através de dieta ou suplementação, favorece a proliferação de bactérias 

responsáveis pela desconjugação dos ácidos biliares, especialmente Clostridium e Firmicutes 

e inibição de Bacteroidetes e Actinobacteria (IACOB; IACOB, 2019). 

A partir da fermentação de carboidratos complexos não digeridos pelo hospedeiro, a 

microbiota gera os ácidos graxos de cadeia curta (FERNANDES et al., 2014). A nível celular, 

os ácidos graxos de cadeia curta agem protegendo o epitélio intestinal e reduzindo a 

translocação bacteriana (KELLY et al., 2015). Além disso, regulam a expressão de proteínas 

de junção de oclusão (i.e., claudina-1 e ocludina), mantendo a integridade da barreira 

(LEWIS et al., 2010) e inibem respostas inflamatórias de células polimorfonucleares, 

linfócitos ou fagócitos (IACOB; IACOB; LUMINOS, 2019). A concentração e as proporções 

entre cada ácido graxo de cadeia curta gerado variam de acordo com alguns fatores, como os 

compostos ingeridos pelo hospedeiro (i.e., o substrato para fermentação), a composição da 

microbiota (i.e., os organismos que farão a fermentação do substrato) e o tempo de trânsito 

intestinal (MACFARLANE; MACFARLANE, 2003). Mueller e colaboradores (2021) 

demonstraram que, em crianças nascidas via PC, os níveis de butirato eram maiores do que 

em crianças nascidas via PV nas fezes das crianças. Sugere-se que isso aconteça por duas 

razões: as bactérias da microbiota intestinal de crianças nascidas via PC podem produzir mais 

butirato em relação à microbiota de crianças nascidas via PV, ou a absorção de butirato pelos 

colonócitos é alterada pelo PC, sendo o butirato excretado nas fezes. 

 
Modulação imunológica 

 

 

O trato gastrointestinal faz parte da principal linha de defesa do organismo contra o 

ambiente externo, uma vez que se configura como a interface entre o meio externo e o 
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interior do organismo (TAKIISHI; FENERO; CÂMARA, 2017). O sistema imunológico do 

trato gastrointestinal é constantemente desafiado e, por isso, é complexo e envolve diversos 

tipos celulares na resposta imunológica. A barreira intestinal é constituída por células 

epiteliais intestinais com funções especializadas, como enterócitos, células caliciformes, 

células de Paneth e células enteroendócrinas, que participam da resposta imunológica inata 

(TAKIISHI; FENERO; CÂMARA, 2017). A constante renovação dessas células epiteliais 

serve como um mecanismo de defesa, impedindo a fixação de patógenos na parede intestinal 

(CLIFFE et al., 2005). 

Na lâmina própria, abaixo do epitélio, encontram-se células dendríticas e o tecido 

linfoide associado ao intestino, que é constituído por Placas de Peyer, compartimentos que 

possuem todas as células imunológicas necessárias para indução de uma resposta antígeno- 

específica, e linfócitos (TAKIISHI; FENERO; CÂMARA, 2017). Além disso, o sistema 

imunológico adaptativo é responsável por secretar imunoglobulinas no lúmen intestinal, a fim 

de evitar a colonização por patógenos (MACPHERSON et al., 2012). Estudos em animais 

germ-free indicam que a colonização microbiana no início da vida é de extrema importância 

para o desenvolvimento e maturação do sistema imunológico nos indivíduos. Os animais sem 

microbiota intestinal apresentam imunidade da mucosa intestinal subdesenvolvida, 

linfonodos mesentéricos em tamanho reduzido, além de redução no número de células 

imunológicas, como IgA, CD4+, células T e Placas de Peyer (LUCZYNSKI et al., 2016). 

A regulação do sistema imunológico pela microbiota pode acontecer a partir dos 

compostos secundários produzidos a partir da digestão e fermentação do que é ingerido pelo 

hospedeiro, como por exemplo, ácidos graxos de cadeia curta (TAKIISHI; FENERO; 

CÂMARA, 2017). Além de serem fonte de energia para os microrganismos da microbiota e 

para as células epiteliais intestinais, os ácidos graxos de cadeia curta possuem funções 

regulatórias na fisiologia e no sistema imunológico do hospedeiro, sendo considerados 

metabólitos com propriedades anti-inflamatórias (KUMAR et al., 2016). Além disso, estudos 

demonstram que a presença de determinadas bactérias na microbiota intestinal pode alterar as 

respostas imunológicas do hospedeiro. Em ratos, bactérias filamentosas segmentadas 

induzem a produção de IL-17 e IL-22 e favorecem a geração de células Th17 (IVANOV et 

al., 2010), enquanto a reconstituição da microbiota intestinal em ratos germ-free com 

Clostridium spp., Bacteroides fragilis e flora Schaedler alterada promoveram acumulação de 

IL-10+ no cólon (ATARASHI et al., 2011; GEUKING et al., 2011; ROUND et al., 2011). 

 

Microbiotas teciduais 

 
 



23  

Além da microbiota intestinal, outra comunidade microbiana bem descrita no 

organismo é a microbiota das vias respiratórias. Comparando-se as microbiotas intestinal e 

respiratória, é possível identificar que elas são semelhantes em relação à taxonomia 

considerando-se os filos (Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria), porém distintas 

considerando-se as espécies (DUMAS et al., 2018). Assim como a microbiota intestinal, a 

respiratória confere ao hospedeiro resistência contra a colonização por bactérias patógenas. 

Para o desenvolvimento de uma infecção respiratória, geralmente é necessário que as 

bactérias colonizem as vias respiratórias superiores (i.e. cavidades nasal e oral, faringe e 

laringe) antes de causarem uma inflamação geral. Assim, a partir da resistência à colonização 

exercida pelas bactérias residentes do trato, a inflamação pode não progredir a uma doença 

(MAN; DE STEENHUIJSEN PITERS; BOGAERT, 2017). Similar ao que acontece com a 

microbiota intestinal, a via de parto e amamentação são fatores importantes para o 

desenvolvimento e maturação da microbiota respiratória, visto que crianças nascidas via PV 

e/ou amamentadas exclusivamente pela mãe possuem a microbiota respiratória mais saudável 

do que crianças nascidas via PC e/ou amamentadas com fórmula (MAN; DE 

STEENHUIJSEN PITERS; BOGAERT, 2017). 

Hipotetiza-se que exista uma comunicação bidirecional entre as microbiotas intestinal 

e respiratória, formando o eixo intestino-pulmão. Para isso, o sistema linfático transporta 

bactérias, fragmentos de bactérias ou seus produtos secundários (i.e., ácidos graxos de cadeia 

curta), que passam pela barreira intestinal, atingem a circulação e posteriormente o pulmão. 

Dessa forma, a resposta imunológica do pulmão a diversas doenças pode ser alterada pela 

microbiota intestinal (ENAUD et al., 2020). Os ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, 

são moléculas sinalizadoras que agem nas células apresentadoras de antígeno no pulmão, 

atenuando as respostas inflamatórias (ENAUD et al., 2020). Diversos estudos demonstram 

alterações nas microbiotas intestinal e respiratória de indivíduos com doenças respiratórias 

crônicas, alterando a homeostase desse eixo, como asma (AGARWAL et al., 2017; 

KLOEPFER et al., 2014), fibrose cística (COFFEY et al., 2019; CUTHBERTSON et al., 

2020), bronquiectasia não-fibrocística (CHUNXI et al., 2020) e doença pulmonar obstrutiva 

crônica (SUN et al., 2020). Entretanto, pouco se sabe a respeito do que vem primeiro: a 

alteração no status inflamatório a partir da alteração das microbiotas ou da doença. 

Embora no projeto Microbioma Humano (PROCTOR et al., 2019) a microbiota do 

trato urogenital não tenha sido investigada e sequenciada, Alfano e colaboradores (2018) 

descreveram de forma preliminar uma microbiota testicular em homens com azoospermia não 

obstrutiva. As amostras provenientes de homens classificados como tendo uma 

espermatogênese normal possuíam uma microbiota testicular composta basicamente por 
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Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria, enquanto amostras de homens 

com azoospermia não obstrutiva apresentaram predominância de Actinobacteria e 

Firmicutes. Além disso, a presença de Clostridia foi relacionada à aplasia de células 

germinativas. No entanto, pouco se sabe a respeito da microbiota dos órgãos reprodutores e 

sua importância na fisiologia dos mesmos, fazendo-se necessários mais estudos a respeito, a 

fim de caracterizar esse microambiente e entender as relações com o estado de saúde geral e 

reprodutiva do indivíduo, bem como a possível relação da microbiota testicular com a 

microbiota intestinal e, consequentemente, com fatores capazes de regular e impactar essa 

microbiota. 

 
5. Aparelho reprodutor masculino 

 
 

Fatores conhecidamente responsáveis por alterar a composição da microbiota intestinal 

como, por exemplo, transplante fecal, variações na dieta e obesidade estão também 

associados a alterações na espermatogênese e na qualidade espermática dos indivíduos 

(DING et al., 2020; SU et al., 2021; ZHANG et al., 2021). Tais dados sugerem que, a partir 

de um estado de disbiose da microbiota intestinal instalado por diferentes condições, o 

indivíduo possa ter um prejuízo em sua fertilidade, através de alterações na fisiologia do trato 

reprodutor. Além disso, a microbiota intestinal já foi descrita como sendo um importante 

fator modulador do metabolismo intestinal de hormônios androgênios, como testosterona e 

di-hidrotestosterona (DHT) (COLLDÉN et al., 2019), importantes para o desenvolvimento e 

funcionamento do aparelho reprodutor masculino. Seguem descritas as principais 

características de dois importantes órgãos do trato reprodutor masculino: o testículo e o 

epidídimo. 

 
Testículo 

 
 

O testículo é o órgão responsável pela produção de gametas masculinos e a biossíntese de 

testosterona. Dessa forma, pode ser dividido, funcionalmente, em dois compartimentos: os 

túbulos seminíferos, local onde ocorre a formação dos gametas, e o interstício, 

compartimento endócrino onde ocorre a síntese de testosterona (figura 5A; HALES, 2002). 
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O epitélio seminífero ou germinativo é formado por dois tipos celulares, as células de 

Sertoli e as células germinativas (figura 5B). As células germinativas são responsáveis pela 

produção de espermatozoides, através de um processo denominado espermatogênese. Tal 

processo consiste em células diploides que passam por divisão meiótica para formar os 

gametas (GRISWOLD, 2016). No caso de machos, a meiose tem início durante a vida pós- 

natal do indivíduo, após o estabelecimento da puberdade e é um processo contínuo (FENG; 

BOWLES; KOOPMAN, 2014). A espermatogênese (figura 6) tem início com as 

espermatogônias, células situadas próximas à lâmina basal do epitélio que, durante a 

puberdade do indivíduo, iniciam um processo de mitose, produzindo sucessivas gerações de 

células-filhas, que podem se tornar espermatogônias do tipo A (células-tronco que ficam em 

constante divisão celular e não se diferenciam, a fim de manter a população de 

espermatogônias) ou tipo B (células que se comprometeram com o processo de diferenciação, 

dando início ao processo de espermatogênese) (GRISWOLD, 2016). Após ciclos de mitose, 

as espermatogônias do tipo B formam espermatócitos primários, as maiores células da 

linhagem espermatogênica. Tais células sofrem meiose I para formar os espermatócitos 

secundários, que entram na segunda divisão da meiose e formam, cada um, duas espermátides 

(GRISWOLD, 2016). Após a produção de espermátides, inicia-se o processo de 

espermiogênese, no qual após a formação do acrossomo, condensação e alongamento do 

núcleo, desenvolvimento do flagelo e perda de uma parte do citoplasma, as espermátides 

diferenciam-se em espermatozoides (GRISWOLD, 2016). 
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Figura 6: Desenho esquemático do processo de espermatogênese. Adaptado de Junqueira e Carneiro, 12ª edição. 

 
As células de Sertoli são responsáveis pelo suporte, proteção e nutrição dos 

espermatozoides em desenvolvimento no epitélio seminífero (WONG, 2021). As células 

germinativas são conectadas entre si por pontes citoplasmáticas, que são apoiadas fisicamente 

pelo citoplasma das células de Sertoli. Além disso, através de junções Sertoli-Sertoli e 

Sertoli-células germinativas, formam a barreira hematotesticular, uma barreira física e 

imunológica que divide o testículo em compartimento basal (local de proliferação das 

espermatogônias) e adluminal (local onde ocorre meiose e espermatogênese), impedindo a 

passagem de moléculas do exterior protegendo espermatócitos, espermátides e 

espermatozoides de substâncias vindas da corrente sanguínea e de ataques do próprio sistema 

imunológico (MRUK; CHENG, 2015). Al-Asmakh e colaboradores (2014) sugerem que 

alterações na composição da microbiota intestinal tenham um papel importante na modulação 

das funções da célula de Sertoli, alterando principalmente a permeabilidade da barreira 

hematotesticular, com consequências na fertilidade dos indivíduos. Ainda, as células de 

Sertoli são responsáveis pela secreção da proteína ligadora de androgênios (ABP - androgen 

binding protein) em humanos, auxiliam na conversão de testosterona em estradiol e secretam 

inibina, uma substância que controla a síntese de hormônio folículo-estimulante (FSH) na 

hipófise (PETERSEN; SÖDER, 2006). Por fim, as células de Sertoli também são 
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responsáveis pela produção do hormônio anti-mulleriano durante o desenvolvimento 

embrionário, que nos machos promove a regressão dos ductos paramesonéfricos e induz o 

desenvolvimento das estruturas derivadas dos ductos mesonéfricos (PETERSEN; SÖDER, 

2006). 

O compartimento intersticial do testículo consiste nas células localizadas fora dos 

túbulos seminíferos (figura 5). As principais células formadoras do interstício testicular são 

células peritubulares, células endoteliais vasculares, células de Leydig e células imunológicas 

(HEINRICH; DEFALCO, 2020), que desempenham um papel essencial no processo de 

espermatogênese. As células de Leydig são responsáveis pela produção de testosterona no 

testículo, como resposta ao estímulo do hormônio luteinizante (LH) (HEINRICH; 

DEFALCO, 2020). Além das células de Leydig, o interstício testicular possui uma importante 

população de macrófagos, que também estão envolvidos no processo de regulação da 

espermatogênese, uma vez que secretam citocinas pró-inflamatórias que regulam 

funcionalidades da célula de Leydig (HALES, 2002). 

A formação dos espermatozoides é dependente de alguns fatores internos e externos 

ao indivíduo, sendo os hormônios FSH e LH, ambos produzidos na hipófise, os principais. O 

FSH tem sua ação nas células de Sertoli, estimulando a síntese e secreção de ABP, enquanto 

o LH estimula a produção de testosterona pelas células intersticiais. Estudos demonstram que 

a composição da microbiota intestinal em homens e mulheres pode ser diferente, sugerindo 

um papel modulador dos hormônios sexuais na diversidade microbiana dos indivíduos (ORG 

et al., 2016; YURKOVETSKIY et al., 2013). Entretanto, uma vez que os organismos da 

microbiota intestinal são também capazes de modular a síntese de hormônios sexuais, 

especialmente androgênios (LOMBARDI et al., 1978), alterações na composição da 

microbiota intestinal podem ter impacto no processo de formação de gametas e, a longo 

prazo, na fertilidade dos indivíduos, uma vez que a espermatogênese é um processo 

controlado por hormônios. 

 

Epidídimo 

 
O espermatozoide formado no testículo é considerado imaturo e, portanto, precisa 

passar por um processo de maturação, que acontece durante o seu trânsito pelo epidídimo. 

Este órgão conecta o ducto eferente ao ducto deferente, sendo dividido, nos ratos, em quatro 

compartimentos principais: segmento inicial, cabeça, corpo e cauda (JAMES et al., 2020). 

Suas principais funções consistem em transportar os espermatozoides do testículo ao ducto 

deferente, proteção, armazenamento, maturação, aquisição de motilidade e capacidade de 
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fertilização dos gametas (JAMES et al., 2020). As regiões proximais (segmento inicial e 

cabeça) são responsáveis principalmente pela maturação, enquanto a cauda é principalmente 

responsável pelo armazenamento dos espermatozoides. É importante ressaltar que, apesar de 

o epidídimo receber os gametas já formados do testículo, alterações em sua fisiologia estão 

também relacionadas à infertilidade do indivíduo, como descrito por Turner (2011). 

Morfologicamente, o epidídimo pode ser considerado como um tubo, formado por 

uma camada interna de células epiteliais e uma camada externa, formada por células 

musculares, onde se localiza o compartimento intersticial (ZHAO et al., 2020). O epitélio é 

constituído por células claras, estreitas, principais e basais (BRETON; NAIR; 

BATTISTONE, 2019). As células claras presentes na cabeça, corpo e cauda do epidídimo e 

as células estreitas, presentes no segmento inicial são responsáveis por secretar prótons no 

lúmen via bomba de prótons (V-ATPase), que acidifica o microambiente epididimário, 

mantendo o espermatozoide em um estado quiescente, enquanto passa pelo processo de 

maturação e armazenamento (BRETON; NAIR; BATTISTONE, 2019). As células principais 

são localizadas ao longo de todo o epidídimo, e suas funções são dependentes do sítio em que 

estão localizadas. No segmento inicial, são responsáveis pela reabsorção de bicarbonato, 

enquanto na cauda secretam prótons ou o bicarbonato absorvido no segmento inicial, com 

objetivo de modular o pH do lúmen epididimário (PARK et al., 2017). Por fim, as funções 

das células basais no epidídimo não são bem caracterizadas. Estudos indicam sua 

participação como mediadora endócrina, proteção contra espécies reativas de oxigênio, 

auxílio na formação da barreira hemato-epididimária, participação na resposta imunológica, 

entre diversas outras (ARRIGHI, 2014). 

A barreira hemato-epididimária é considerada a primeira linha de defesa fisiológica, 

constituída por 3 compartimentos: anatômico, fisiológico e imunológico (VOISIN et al., 

2019). As junções entre as células epiteliais e as membranas apical e basolateral formam o 

compartimento anatômico, responsável por controlar a entrada e saída de substâncias do 

órgão (VOISIN et al., 2019). O compartimento fisiológico é formado por transportadores que 

limitam o movimento de tais substâncias, para dentro e para fora do lúmen, responsáveis por 

manter o microambiente favorável para a maturação dos espermatozoides (VOISIN et al., 

2019). Por fim, o compartimento imunológico é formado por células não pertencentes ao 

sistema imunológico (células epiteliais) e células imunológicas (VOISIN et al., 2019). 

Existem diversas populações de células imunológicas presentes no epidídimo, como células 

dendríticas, macrófagos, linfócitos (ou células halo) e células basais, sendo responsáveis por 

apresentar antígenos ao sistema imunológico, realizar fagocitose de microrganismos 

patogênicos e por desencadear a resposta imune no epidídimo (ZHAO et al., 2020). Além 
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dessas células, existem algumas substâncias importantes para a resposta imune inata no 

epidídimo, como a Indoleamina 2,3-Dioxigenase (IDO) e as defensinas (ZHAO et al., 2020). 

A IDO é responsável por depletar triptofano no ambiente epididimário, a fim de prevenir 

infecções bacterianas e virais e por suprimir as respostas imunes mediadas por células T 

contra antígenos próprios, antígenos fetais ou antígenos alogênicos (DAI; ZHU, 2010). As β- 

defensinas são proteínas inibidoras produzidas pelas células epiteliais e secretam peptídeos 

antimicrobianos no lúmen epididimário, sendo um dos principais componentes da resposta 

imune inata do epidídimo (BRETON; NAIR; BATTISTONE, 2019; RIBEIRO et al., 2017), 

além de estarem relacionadas à aquisição de motilidade no espermatozoide (FERNANDEZ- 

FUERTES et al., 2016). 

Assim como o testículo, o desenvolvimento e maturação do epidídimo é dependente 

de fatores endócrinos, principalmente hormônios androgênios. Durante a vida pós-natal do 

indivíduo, as células epiteliais epididimárias possuem grande abundância de receptores de 

androgênio (AR) em sua superfície, o que permite a ligação dos hormônios a seus receptores 

e consequente modulação das funcionalidades do órgão (AVELLAR; HINTON, 2018). Dessa 

forma, assim como descrito previamente para o testículo, modulações na composição da 

microbiota intestinal, que podem alterar os hormônios sexuais circulantes, podem levar a 

comprometimento das funções epididimárias. 

 
6. Fígado 

 
 

O eixo intestino-fígado configura-se por uma comunicação bidirecional entre os 

microrganismos presentes na microbiota intestinal e o fígado, e alterações em tal eixo estão 

relacionadas a um aumento no fluxo de microrganismos e seus produtos secundários para o 

fígado, associados ao desenvolvimento e progressão de doenças como doença hepática 

alcóolica, esteatose hepática, fibrose, cirrose, entre outras (FUKUI, 2016). Seguem descritas 

as principais características do fígado. 

 
Os principais tipos celulares que compõem o órgão são células parenquimais 

(hepatócitos), sinusoidais (células endoteliais sinusoidais e células de Kupfer) e 

perisinusoidais (células estreladas hepáticas e células pit) (GU; MANAUTOU, 2012). Os 

hepatócitos são responsáveis pela síntese de proteínas que serão utilizadas nas mais diversas 

formas, seja para produção da bile até a modulação da resposta imune ativada pela presença 

de microrganismos patógenos (ZHOU; XU; GAO, 2016). As células endoteliais sinusoidais 

funcionam como uma barreira permeável, mantendo a comunicação entre células do sangue 
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com os hepatócitos e células estreladas hepáticas (POISSON et al., 2017). As células de 

Kupfer são os macrófagos residentes do fígado e, portanto, representam a primeira linha de 

resposta imune inata contra infecções bacterianas, sendo o primeiro tipo celular imunológico 

hepático a entrar em contato com os microrganismos da microbiota intestinal e seus produtos 

secundários que são transportados via veia porta (NGUYEN-LEFEBVRE; HORUZSKO, 

2016). As células estreladas hepáticas, ou células Ito, apresentam uma reserva de vitamina A, 

e permanecem quiescentes em um estado normal de saúde do indivíduo. Com alterações na 

fisiologia do fígado, as células Ito são ativadas e saem do estado quiescente para um fenótipo 

de miofibroblasto (BARRY et al., 2020). Por fim, as células pit são células natural killer 

(NK) do fígado, sendo, portanto a primeira linha de defesa contra células tumorais (PENG; 

WISSE; TIAN, 2016). 

O fígado possui um papel central no metabolismo dos compostos ingeridos pelo 

hospedeiro, além de detoxificação, homeostase da glicose, síntese de hormônios esteroides e 

síntese e degradação de proteínas plasmáticas, além de ser um importante modulador de 

regulação imunológica (GU; MANAUTOU, 2012). A veia porta hepática é responsável por 

drenar o sangue do sistema digestivo em direção ao fígado. O sangue drenado, que vem do 

intestino, baço e pâncreas é carregado de substâncias ingeridas pelo organismo hospedeiro, 

microrganismos da microbiota intestinal e seus produtos secundários (SON; KREMER; 

HINES, 2010) e por isso a presença de células imunológicas no fígado é tão importante. Com 

alterações no estado normal da composição da microbiota intestinal e, consequentemente, da 

permeabilidade da barreira epitelial intestinal, uma cadeia de respostas imunológicas é 

ativada no intestino e, posteriormente, no fígado. Com uma inflamação, as células estreladas 

hepáticas e as células de Kupfer liberam efetores imunológicos, como monócitos, neutrófilos 

e células NK, auxiliando na resposta imunológica (figura 7) (YANG et al., 2020). 
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Figura 7: Diagrama do eixo de comunicação intestino-fígado em uma resposta imunológica. Adaptado de Son et al., 2010.  

 

Justificativa do estudo 

 
 

Estudos recentes têm comprovado que a via de parto, seja PV ou PC, exerce impacto 

importante sobre o estabelecimento da microbiota intestinal de recém-nascidos humanos. No 

entanto, poucos são os dados sobre a saúde da microbiota intestinal dessas crianças ao longo 

de sua vida pós-natal, devido à dificuldade de realização de estudos de acompanhamento. 

Consequentemente, pouco se sabe sobre o real impacto da via de parto sobre a saúde da 

microbiota intestinal dos indivíduos em longo prazo, bem como o possível impacto sobre as 

diferentes funções dessa microbiota, sabidamente capaz de modular a fisiologia e 

possivelmente a microbiota de diversos órgãos e sistemas, além do perfil inflamatório e 

metabólico do indivíduo. Considerando que as taxas de cesáreas eletivas nos últimos anos 

estão muito acima daquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

considera a taxa de 10-15% do total de partos como um valor ótimo para a quantidade de 

partos cesariana realizados (WHO, 2015), o presente estudo representa uma estratégia 

relevante de investigação do potencial impacto desse cenário sobre a saúde da microbiota 

intestinal ao nascimento e ao longo da vida pós-natal. Sabe-se que a taxa de PC chega a 

representar 44,3% dos partos na América Latina, com o Brasil sendo o segundo país com a 

maior taxa, 55,5%, precedido pela República Dominicana (58,1%) (BOERMA et al., 2018). 
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Assim, hipotetizamos que (i) a via de parto modula a composição da microbiota intestinal de 

forma persistente, alterando sua composição ao nascimento e ao longo da vida pós-natal dos 

indivíduos, com (ii) impacto na microbiota e fisiologia de tecidos periféricos, como fígado, 

testículo e epidídimo, considerando a possibilidade de que a partir da microbiota intestinal 

derivam-se microbiotas desses outros tecidos. Para testar essas hipóteses, realizou-se um 

ensaio pré-clínico utilizando o rato como modelo experimental. 
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Objetivos 

 
 

1. Objetivo geral 

 
 

O objetivo do presente estudo foi estabelecer um modelo de ensaio pré-clínico, 

utilizando ratos Wistar, para investigação do impacto da via de parto, PV ou PC, sobre a 

microbiota intestinal ao nascimento (24 horas após o nascimento; DPN 1) e ao final do 

período de lactação dos animais (21 dias após o nascimento; DPN 21). Ademais, objetivou-se 

avaliar a composição das microbiotas hepática e testicular (DPN 21), além de aspectos 

histológicos do fígado, testículo e epidídimo (DPN 21 e 53) desses animais.  

 
2. Objetivos específicos 

 
 

o Padronização das etapas experimentais para ensaio pré-clínico utilizando ratos Wistar 

como modelo de estudo da microbiota intestinal de animais nascidos por PV ou PC; 

o Avaliar se a via de parto impacta a microbiota intestinal de ratos machos recém- 

nascidos, alterando a composição bacteriana da mesma, de modo quantitativo e 

qualitativo. 

o Avaliar se a modulação da microbiota intestinal pela via de parto é persistente, mesmo 

após a fase de lactação. 

o Identificar se a modulação da microbiota intestinal pela via de parto impacta também a 

composição das microbiotas hepática e testicular. 

o Avaliar se a modulação da microbiota intestinal pela via de parto impacta a organização 

histológica de órgãos periféricos, como testículo, epidídimo e fígado. 
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Etapas experimentais 

 
 

1. Animais e ambiente de experimentação 

 
Ratas da linhagem Wistar (n=12) (DPN 40, 180 g) prenhes, foram adquiridas do 

Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia – 

CEDEME, da Universidade Federal de São Paulo. Os animais (tanto as ratas progenitoras, 

quanto os filhotes após o desmame) foram mantidos no biotério da Universidade Federal de 

São Paulo, Campus Baixada Santista, alocados em gaiolas de polietileno (43x30x15cm) com 

substrato de maravalha autoclavada, em condições controladas de luminosidade (12 horas de 

luz/ 12 horas de escuro) e temperatura (média de 22±2°C). As progenitoras foram mantidas 

1/caixa durante o período de prenhez e lactação. Durante a prenhez, com aproximadamente 3 

dias antecedendo o PV e o PC, foram fornecidos materiais de fabricação de ninho para as 

ratas, como algodão e papel toalha autoclavados. As progenitoras receberam água e ração 

para roedores à vontade. Os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com 

os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Conselho Nacional de Controle 

de Experimentação Animal - CONCEA e foram submetidos à Comissão de Ética no Uso de 

Animais da UNIFESP, sob o número 7748080319. 

 
2. Metodologia 

 
 

2.1. Animais e ambiente de experimentação 

 
 

Ratas da linhagem Wistar (n=12) (DPN 40, 180 g) prenhes, foram adquiridas do 

Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia – 

CEDEME, da Universidade Federal de São Paulo. Os animais (tanto as ratas progenitoras, 

quanto os filhotes após o desmame) foram mantidos no biotério da Universidade Federal de 

São Paulo, Campus Baixada Santista, alocados em gaiolas de polietileno (43x30x15cm) com 

substrato de maravalha autoclavada, em condições controladas de luminosidade (12 horas de 

luz/ 12 horas de escuro) e temperatura (média de 22±2°C). As progenitoras foram mantidas 

1/caixa durante o período de prenhez e lactação. Durante a prenhez, com aproximadamente 3 

dias antecedendo o PV e o PC, foram fornecidos materiais de fabricação de ninho para as 

ratas, como algodão e papel toalha autoclavados. As progenitoras receberam água e ração 

para roedores à vontade. Os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com 
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os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Conselho Nacional de Controle 

de Experimentação Animal - CONCEA e foram submetidos à Comissão de Ética no Uso de 

Animais da UNIFESP, sob o número 7748080319. 

 
2.2. Delineamento experimental 

 
 

Os filhotes (n=17) foram divididos em 2 grupos experimentais: 

 
 

1. Grupo PV (parto vaginal, n=7): animais nascidos via parto vaginal. 

 
 

2. Grupo PC (parto cesárea, n=10): no DG 20, considerando o dia de observação do plug 

vaginal como DG 0, nasceram via parto cesárea, conforme descrito no item 2.3. 

 
2.3. Via de parto: vaginal ou cesariana 

 
 

Metade das fêmeas prenhes foram observadas quanto ao nascimento dos filhotes por 

PV. A outra metade das fêmeas prenhes foi induzida a procedimento de eutanásia no dia 

anterior à data prevista para nascimento natural dos filhotes, i.e., dia gestacional 20, por meio 

de decapitação após anestesia prévia de uma associação de 80 mg/kg de quetamina (Dopalen 

- Ceva Saúde Animal Ltda.) e 10 mg/kg de xilazina (Anasedan - Ceva Saúde Animal Ltda.), 

para realização de procedimento de PC. Para tal, foram posicionadas em decúbito dorsal em 

uma superfície estéril, e uma incisão ventral foi realizada entre o processo xifóide e o púbis. 

Um corno uterino foi exteriorizado, cuidadosamente aberto no lado oposto à inserção das 

placentas. Os filhotes foram retirados cuidadosamente, um a um, ligando-se previamente os 

vasos sanguíneos do cordão umbilical para evitar sangramento. Cada filhote foi retirado do 

saco amniótico e estimulado delicadamente com hastes flexíveis de algodão estéreis para 

início do processo de respiração pulmonar. O procedimento foi repetido para o outro corno 

uterino (FOLEY, 2005). Os filhotes foram acondicionados em caixa com maravalha aquecida 

a 38°C até o procedimento de cross-fostering, conforme descrito a seguir. 

 
2.4. Cross-fostering 

 
 

De forma a mitigar qualquer interferência do procedimento de cesariana na lactação, 

evitando que esse fosse um viés sobre o desenvolvimento e maturação da microbiota 
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intestinal da prole, as mães submetidas a procedimento de cesariana foram eutanasiadas no 

momento do procedimento e sua ninhada entregue a uma rata receptora (que teve sua própria 

ninhada eutanasiada). Assim, realizamos o procedimento de cross-fostering, que consiste na 

troca de ninhadas entre mães com aproximadamente o mesmo dia gestacional e dia de 

nascimento da prole. Vale ressaltar que o mesmo foi realizado para as ninhadas nascidas por 

PV, evitando que o eventual estresse do cross-fostering fosse um viés no estudo. 

O procedimento de cross-fostering foi realizado em até 4 horas após o nascimento dos 

filhotes, de acordo com recomendações de estudos anteriores que relatam que quanto mais 

tardio o procedimento, mais alterações comportamentais são encontradas, sugerindo estresse 

e ansiedade (BARBAZANGES et al., 1996; DARNAUDÉRY et al., 2004; MCCARTY, 

2017). A fim de minimizar as chances de rejeição da nova ninhada pela rata receptora, a 

mesma foi manipulada pelo experimentador juntamente com a maravalha e material do ninho 

da rata receptora. Para realização do procedimento, primeiramente a rata receptora foi 

retirada de sua caixa e acondicionada em uma caixa sem filhotes, posteriormente a ninhada 

original foi removida e a ninhada a ser adotada colocada no local do ninho. Nesse momento, 

todas as ninhadas foram reduzidas para 8 filhotes (preferencialmente 4 machos e 4 fêmeas), a 

fim de garantir o acesso igualitário ao leite materno. As fêmeas receptoras tiveram seus 

filhotes eutanasiados no momento do nascimento, e receberam os filhotes nascidos por PV. 

As fêmeas que tiveram seus filhotes via PV foram mães receptoras dos filhotes nascidos via 

PC, conforme demonstrado na figura 8. 
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Figura 8: Desenho esquemático representativo do procedimento de cross-fostering. Os filhotes do grupo parto vaginal (PV) 

são transferidos para as fêmeas receptoras (FR), que tem sua ninhada original eutanasiada. As progenitoras do grupo parto 

cesárea (PC) são eutanasiadas no momento do procedimento cirúrgico, portanto, os filhotes PC são transferidos para as mães 

do grupo PV. As setas azuis representam a troca de filhotes e as setas rosas representam o momento após a troca. 

 
2.5. Necropsia dos animais e coleta de amostras 

 
 

O ambiente laboratorial em que ocorreram os procedimentos de indução de eutanásia 

dos animais e necropsia foram previamente limpos e a bancada esterilizada. Os materiais 

utilizados em todos os procedimentos de necropsia e coleta das amostras biológicas foram 

autoclavados, sendo que cada animal eutanasiado possuía seu kit de tesouras e pinças, a fim 

evitar contaminações entre tecidos de um mesmo animal e entre diferentes animais. No DPN 

1, um macho de cada ninhada foi induzido a eutanásia por decapitação, com posterior coleta 

de cólon. Todas as amostras foram mantidas a -80°C até o momento das análises. Após o 

desmame, no DPN 21, as progenitoras foram induzidas a procedimento de eutanásia por 

decapitação, com anestesia prévia de 80 mg/kg de quetamina (Dopalen - Ceva Saúde Animal 

Ltda.) e 10 mg/kg de xilazina (Anasedan - Ceva Saúde Animal Ltda.), através de injeção 

intraperitoneal. 

Os filhotes foram mantidos em gaiolas de polietileno (43x30x15cm) com substrato de 

maravalha autoclavada, em condições controladas de luminosidade (12 horas de luz/ 12 horas 
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de escuro) e temperatura (média de 22±2°C), com água e ração para roedores à vontade, até o 

momento de eutanásia. 

Nos DPN 21 e DPN 53, um macho de cada ninhada foi induzido a procedimento de 

eutanásia por decapitação, com anestesia prévia por injeção intraperitoneal de 80 mg/kg de 

quetamina (Dopalen - Ceva Saúde Animal Ltda.) e 10 mg/kg de xilazina (Anasedan - Ceva 

Saúde Animal Ltda.). Foram coletados cólon, testículo, epidídimo, fígado e amostras em 

triplicata de fezes (figura 9). 

 
 

2.6. Padronização das etapas experimentais 

 
 

Foi realizado um experimento inicial para padronização dos protocolos descritos 

acima em condições assépticas, i.e., PC, cross-fostering, eutanásias e coletas de amostras, 

bem como padronizar o protocolo de extração do DNA genômico, os ensaios de amplificação 

em cadeia por polimerase (PCR) e detectar especificamente a presença de bactérias de 

interesse a partir das amostras coletadas. Todos os detalhes seguem apresentados. Esse 

experimento inicial foi importante para validação dos procedimentos experimentais e controle 

da qualidade das amostras biológicas coletadas. 
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2.6.1. Extração do DNA genômico da microbiota intestinal e ensaios de amplificação em 

cadeia por polimerase (PCR) 

 
O DNA genômico foi isolado de acordo com o protocolo do kit PureLink Microbiome 

DNA Purification (Thermofisher, ref. A29789) e mantido a -80°C até o uso. Os ensaios de 

PCR foram realizados em volume final de reação de 25 μL, contendo DNA genômico (50ng), 

mistura de desoxirribonucleotídeos (0,2 mmol/L de cada um), Taq polimerase (1,0 U) e 

oligonucleotídeos iniciadores (primers) (0,5 μmol/L cada; senso e antissenso) em tampão de 

PCR (20mmol/L Tris-HCL, pH 8.4, 50 mmol/L KCl, 3 mmol/L MgCl2). As amplificações 

foram realizadas em equipamento de PCR (Eppendorf) com o seguinte protocolo: 95°C por 2 

minutos seguidos de 40 ciclos de desnaturação (95°C por 1 minuto), anelamento (60°C por 1 

minuto) e extensão (72°C por 1 minuto), finalizando a 72°C por 3 minutos. Ao final das 

reações, alíquotas das amostras contendo os produtos de DNA amplificados (17,1μL) foram 

adicionados a tampão de corrida (EDTA 1 mM pH 8,0, glicerol 50% e azul de bromofenol 

0,25%) e transferidos para separação em gel de agarose (2,5%), contendo brometo de etídio 

(0,5μL/ml) e corrido em tampão Tris-Acetato-EDTA (Tris 40 mM, EDTA 10 mM e ácido 

acético glacial 0,35% v/v) por até 60 minutos. Os amplicons foram visualizados em 

transiluminador de lâmpada ultravioleta e fotografado com auxílio de câmera digital para 

documentação. 

 
2.6.2. Detecção de bactérias de interesse para validação do método de triagem de 

microbioma 

 
Inicialmente foi realizado ensaio de PCR para, em uma análise semi-quantitativa, 

realizar uma triagem de perfil de 7 bactérias utilizando oligonucleotídeos iniciadores 

seletivos de acordo com Fança-Berthon (2010). Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados 

nesses ensaios estão apresentados na tabela 1. Estes estudos foram realizados a partir de duas 

amostras de fezes de dois animais nascidos via PC e eutanasiados no DPN 21. 

 
. 
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Tabela 1: Genes alvo da análise de detecção de bactérias de interesse. Pb: pares de base. 

 

Gene alvo 

 
Oligonucleotídeo iniciador 

senso (5'-3') 

Oligonucleotídeo 

iniciador antissenso 

(5'-3') 

 

Pb 

 

Referência 

 

Bifidobacterium sp 
TCGCGTC(C/T)GGTGTGA 

AAG 

CCACATCCAGC(A/ 

G)TCCAC 

 

243 
(RINTTILÄ et al., 

2004) 

Clostridium 

coccoides/Eubacterium rectale 
group 

CGGTACCTGACTAAGAA 

GC 

GTTCCTCCTAATA 

TCTACGC 

 

211 
(VANHOUTTE 

et al., 2006) 

 

Clostridium leptum 
 

GCACAAGCAGTGGAGT 
CTTCCTCCGTTTTG 

TCAA 

 

239 
(MATSUKI et al., 

2004) 

 

Bacteroides sp/Prevotella sp 
GAGAGGAAGGTCCCCCA 

C 

CGCTACTTGGCTG 

GTTCAG 

 

106 
(LAYTON et al., 

2006) 

 
Lactobacillus sp/Leuconostoc 

sp/Pediococcus sp 

 
GGAAACAG(A/G)TGCTA 

ATACCG 

 
CACCGCTACACAT 

GGAG 

 
356 

 
(HEILIG et al., 

2002) 

 

Faecalibacterium Prausnitzii 

 

AGATGGCCTCGCGTCCG 
CCGAAGACCTTCT 

TCCTCC 

 

199 

(WANG; CAO; 

CERNIGLIA, 

1996) 

 
Roseburia intestinalis 

 
GCGGTRCGGCAAGTCTG 

A 

 
CCTCCGACACTCT 

AGTMCGAC 

 
81 

(RAMIREZ- 

FARIAS et al., 

2009) 

 

 

 
Após triagem dos sete oligonucleotídeos iniciadores, foram escolhidas três bactérias 

alvos (Bifidobacterium sp., Clostridium coccoides e Clostridium leptum) para posterior 

análise, pois na clinica médica uma das bactérias mais encontradas no trato gastrointestinal é 

Bifidobacterium sp em humanos nascidos via PV, enquanto em humanos nascidos via PC, 

Clostridium coccoides e Clostridium leptum são bactérias mais comumente encontradas 

(CHU et al., 2017; DOMINGUEZ-BELLO et al., 2010; FOUHY et al., 2012; MUELLER et 

al., 2017). Para essa análise, foram utilizadas amostras de fezes de cinco animais 

eutanasiados no DPN 21 e cinco eutanasiados no DPN 53. 

 

 
2.7. Avaliação dos filhotes nos DPN 1 e 21: microbiota intestinal, hepática e 

testicular por análise de metagenômica 

 
Após a validação dos protocolos propostos nas análises exploratórias, um 

experimento foi conduzido a fim de caracterizar as microbiotas a partir de metagenômica. 



41  

Para isso, foram utilizadas as amostras de cólon dos animais eutanasiados no DPN 1 e cólon, 

fezes, fígado e testículo dos animais eutanasiados no DPN 21, que foram encaminhadas ao 

laboratório BPI Tecnologia EPP (Botucatu - SP). 

O DNA genômico total foi extraído das amostras com auxílio do kit ZR 

Fungal/Bacterial DNA MiniPrep™ de acordo com o protocolo do fabricante (ZymoResearch, 

#D6005), seguida de amplificação da região v4 do RNA ribossomal (rRNA) 16S e reação de 

indexação a partir do kit Nextera XT Index (Illumina). Por fim, as bibliotecas de produtos de 

DNA gerados foram submetidas à etapa de purificação utilizando o kit Agencourt AMPure 

XP (Beckman Coulter) e quantificadas por PCR em tempo real (qPCR), com kit KAPA 

(Illumina/Universal, #KK4824). 

 
2.7.1. Bioinformática 

 
As análises de bioinformática foram realizadas na plataforma QIIMETM (Quantitative 

Insights Into Microbial Ecology, v2_2020.8; Bolyen et al. 2019). Os dados brutos de 

sequenciamento (formato FASTQ) foram filtrados pelo plugin DADA2 (CALLAHAN et al., 

2016) para extração das sequências não especificas (barcode, oligonucleotídeos iniciadores, 

sequências quiméricas e sequências menores que 400 pb). As variantes de sequências de 

amplicon (ASVs) foram usadas para agrupar as sequências detectadas pelo alinhamento com 

a ferramenta de bioinformática MAFFT (Multiple Alignment with Fast Fourier Transform), 

via alinhamento q2 (KATOH et al., 2002). Posteriormente, as sequências foram usadas para 

avaliação de filogenia com FastTree2 via alinhamento q2-filogenia (PRICE; DEHAL; 

ARKIN, 2010). 

Para análise de α diversidade, que avalia a diversidade local das espécies (i.e. em uma 

amostra) (MAGURRAN, 2004), foram utilizadas as métricas de: 

 
 

● índice Faith-PD, que mede a soma dos comprimentos dos braços da árvore 

filogenética das espécies de uma comunidade. Quanto maior o comprimento do 

braço, maior o tempo evolutivo e, consequentemente, refere-se a grupos mais 

distintos taxonomicamente (FAITH, 1992). 

● índice de Simpson, que mede a probabilidade de que dois indivíduos selecionados 

ao acaso pertençam à mesma espécie, ou seja, o grau de dominância das espécies 

(PYLRO et al., 2014). 
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● índice de Chao1, uma estimativa da quantidade de espécies presentes na amostra 

(CHAO, 1984). 

● equabilidade (evenness), que mede a uniformidade da distribuição dos indivíduos 

na comunidade (MELO, 2008). 

 
Para β diversidade, que avalia a diversidade entre as amostras (MAGURRAN, 2004), 

foram utilizadas as métricas de UniFrac ponderado e não ponderado. A abordagem de 

UniFrac é similar à α diversidade, pois leva em conta a proximidade filogenética das espécies 

encontradas. O UniFrac ponderado considera a abundância relativa das espécies, dessa forma, 

tem uma ênfase em espécies mais abundantes (LOZUPONE et al., 2007), enquanto o não 

ponderado utiliza o método de presença ou ausência das espécies, neste caso dando ênfase em 

espécies menos abundantes (LOZUPONE; KNIGHT, 2005). 

Uma análise dos componentes principais (PCA) foi gerada com base nas distâncias 

UniFrac ponderada e não ponderada. Todas as métricas de diversidade e PCA foram 

estimadas usando a diversidade q2 após a rarefação das amostras, para 10000 sequências por 

amostra. Nos gráficos gerados a partir dessa análise, a distância entre os pontos no gráfico 

representam as diferenças relativas no perfil da microbiota das amostras estudadas. 

A taxonomia foi atribuída às ASVs utilizando o classificador de características q2 de 

Bayes naive classify-sklearn, contra as sequências de referências do banco de dados 

Greengenes 13_8, com 97% de proximidade. Quando os resultados apresentados levaram em 

consideração a classificação taxonômica, foi utilizado o nível de ordem. 

 
2.8. Análise do potencial impacto na morfofisiologia de tecidos periféricos – 

DPN 21 e 53: testículo, epidídimo e fígado 

 
 

Nos DPN 21 e 53, testículos e epidídimos direitos e o lóbulo esquerdo do fígado 

foram coletados para análises histológicas. Os testículos e epidídimos esquerdos foram 

imersos em fluido de Davidson (50% água destilada, 30% formaldeído (37%), 15% etanol 

absoluto (99,3%) e 5% ácido acético glacial), enquanto o fígado foi fixado em uma solução 

de formol 10% tamponado (90% tampão fosfato (0,1M pH 7,4) e 10% formaldeído (37%)). 

Após uma pré-fixação de 4 horas os órgãos foram cortados, seguindo nesta mesma solução 

até completarem 24 horas. Após a fixação de 24 horas, foram armazenados em álcool 70% 

até o processamento histológico de acordo com o seguinte protocolo: 



43  

1) Desidratação: 

Álcool 80° - 1 hora; 

Álcool 95° - 1 hora; 

Álcool 100° I - 1 hora; 

Álcool 100° II - 1 hora; 

Álcool 100° III - 1 hora. 

2) Diafanização: 

Álcool-Xilol 1:1 - 30 minutos; 

Xilol I - 20 minutos; 

Xilol II - 20 minutos. 

3) Fixação (a 60° C): 

Parafina I - 2 horas; 

Parafina II - 2 horas. 

4) Inclusão: Preparação de blocos de ParaplastTM realizadas com o Inclusor SLEE 

MPS/P1. 

 
Após o processamento iniciou-se a preparação das lâminas histológicas com auxílio 

do Micrótomo SLEE CUT5062. Foram realizados 3 cortes não consecutivos de 5 μm por 

animal, com 40 μm de distância entre eles. Os cortes foram corados com hematoxilina e 

eosina (HE) ou Ácido periódico - Reativo de Schiff com contra coloração de hematoxilina 

(PAS + H), e as lâminas permanentes confeccionadas com o meio de montagem PermountTM. 

 
2.8.1. Análises histopatológicas 

 
 

Testículo 
 

 

HE: A avaliação histopatológica do testículo foi realizada utilizando cortes 

transversais do órgão corados com HE, que foram analisados com auxílio de microscópio de 

luz (Axio Lab. A1, Carl Zeiss, Thornwood, NY, EUA). 200 cortes/animal foram avaliados 

qualitativamente quanto à histoarquitetura do epitélio germinativo, luz tubular e interstício. O 

epitélio foi avaliado quanto à presença de células germinativas em apoptose, células 

multinucleadas, espermátides retidas e vacuolização. O interstício testicular também foi 

avaliado de forma qualitativa quanto à presença de infiltrados de células de defesa, vasos 
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dilatados e quantidade de fluido. A metodologia utilizada foi baseada e adaptada a partir de 

Hanci e colaboradores (2013) para DPN 21 e Vidal and Whitney (2014) para DPN 53. 

 
PAS + H: A avaliação do interstício testicular foi realizada utilizando cortes 

transversais do órgão corados com PAS+H, que foram analisados com auxílio de microscópio 

de luz (Axio Lab. A1, Carl Zeiss, Thornwood, NY, EUA). O método de coloração PAS + H 

evidencia o acrossoma de espermátides e os macrófagos testiculares (CLEGG; 

MACMILLAN, 1965). O número de células de Leydig por área intersticial (NL) foi estimada 

em 50 fotomicrografias por animal (aumento final de 1000x), com auxílio do software 

ImageJ (SCHNEIDER; RASBAND; KW, 2012). Apenas células com o núcleo visível foram 

contabilizadas, focalizando-se o interstício apenas em um plano. O valor obtido a partir da 

contagem das células de Leydig nos 50 cortes histológicos foi adicionado à equação: 

 
 

𝑁𝐿 = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑦𝑑𝑖𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 (50 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎𝑠) 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 (50 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎𝑠; 𝑚𝑚2) 

 
 

Epidídimo 
 

 

HE: A avaliação histopatológica do epidídimo foi realizada utilizando cortes 

transversais do órgão corados com HE, que foram analisados com auxílio de microscópio de 

luz (Axio Lab. A1, Carl Zeiss, Thornwood, NY, EUA). O epidídimo foi analisado de forma 

regionalizada em: Segmento Inicial, Cabeça (proximal e distal) e Cauda (proximal e distal). 

Epitélio, lúmen e interstício foram analisados quanto à aparência morfológica e ocorrência de 

patologias como alteração cribriforme no epitélio, atrofia epitelial, quantidade excessiva de 

células claras, vacuolização epitelial, aumento de resíduos celulares na luz ductular, 

infiltrados inflamatórios no interstício e quantidade de espermatozoide no lúmen. A análise 

foi realizada de forma semi-quantitativa, classificando a ocorrência das patologias em 5 

categorias: categoria 1 (0%), categoria 2 (até 25%), categoria 3 (25-50%), categoria 4 (50- 

75%) e categoria 5 (75-100%), e os resultados serão apresentados em porcentagem que 

representarão a frequência de ocorrência de determinadas patologias por grupo experimental, 

de acordo com a metodologia utilizada foi baseada e adaptada a partir de De Grava 

Kempinas, W., Klinefelter (2014) e Vidal and Whitney (2014). 
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Fígado 
 

 

HE: A avaliação histopatológica do fígado foi realizada utilizando cortes transversais 

do órgão corados com HE, que foram analisados com auxílio de microscópio de luz (Axio 

Lab. A1, Carl Zeiss, Thornwood, NY, EUA). As avaliações histopatológicas do fígado dos 

animais experimentais foram feitas de modo qualitativo, com o auxílio de microscópio de luz, 

em ensaio cego, com base nos “guidelines” da Sociedade de Patologia Toxicológica 

(SSNDC, 2014) e do Programa Nacional de Toxicologia (Departamento Nacional de saúde e 

serviços humanos do Estados Unidos, 2014). Foram aferidos os seguintes parâmetros: 

presença de degeneração hidrópica ou gordurosa; presença de focos de células de defesa; 

presença de figuras mitóticas e hepatócitos binucleados; presença de células acidófilas; 

hialinização. Todos os parâmetros observados foram classificados em leve (quando a 

ocorrência foi pontual, <25% do corte histológico), moderado (ocorrência não pontual, de 

25% a 50% do corte histológico), moderado/severo (ocorrência entre 50% a 75% do corte 

histológico) e severo (ocorrência entre 75% a 100% do corte histológico). 

 
2.8.2. Análises morfométricas 

 
 

- Análises estereológicas 

 
 

Testículo 
 

 

Os cortes de testículo corados com H&E foram estudados para medir a proporção 

relativa dos compartimentos do tecido: epitélio, interstício e lúmen, com base no sistema de 

pontuação Weibel, que consiste em um sistema de linhas e pontos com 168 pontos. Dez 

fotomicrografias digitalizadas (aumento final 200X) foram tiradas aleatoriamente de cada 

corte histológico, totalizando 30 cortes por animal. Após classificação, a soma dos pontos de 

cada compartimento foi adicionada a equação: 

 
(𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 100) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (168 ∗ 30) 
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Epidídimo 
 

 

Os cortes de epidídimo corados com H&E foram estudados para medir a proporção 

relativa dos compartimentos do tecido: epitélio, interstício e lúmen, de cada uma das regiões 

do tecido (segmento inicial, cabeça e cauda), com base no sistema de pontuação Weibel, que 

consiste em um sistema de linhas e pontos com 168 pontos. Dez fotomicrografias 

digitalizadas (aumento final 400X para DPN 21 e 200X para DPN 53) foram tiradas 

aleatoriamente de cada compartimento. Após classificação, a soma dos pontos de cada 

compartimento foi adicionada a equação: 

 
(𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 100) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 (168 ∗ 30) 
 
 

2.8.3. Forma de análise dos resultados 

 
 

Os dados foram primeiramente avaliados para verificar o cumprimento dos requisitos 

de outliers, normalidade, homocedasticidade e linearidade, para a definição do teste 

estatístico apropriado. A detecção dos outliers foi feita através do método de ROUT, 

utilizando Q = 1%. A normalidade dos dados foi avaliada pelos métodos de Anderson- 

Darling, D'Agostino-Pearson, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, enquanto a 

homocedasticidade foi avaliada através dos métodos de Barltlett e Brown-Forsyth. Os dados 

paramétricos foram avaliados utilizando-se o Teste t de Student. Quando não foram atendidas 

as premissas de homocedasticidade e distribuição gaussiana, os dados foram avaliados pelo 

teste não-paramétrico de Mann-Whitney. As análises estatísticas foram conduzidas utilizando 

o software GraphPad Prism 9.0.0 e as diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas quando p<0,05. 
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Resultados 

 
 

1. Procedimento de cesariana e cross-fostering 

 
 

Não houve intercorrência durante a realização dos procedimentos experimentais, 

incluindo a cesariana. Os animais foram, um a um, retirados com vida dos cornos uterinos 

(figura 10A) e, após serem estimulados, iniciaram processo de respiração voluntariamente, 

sendo mantidos em ninhos aquecidos a 37°C até o momento de cross-fostering. 

Após o procedimento de troca das ninhadas no cross-fostering, as caixas foram 

observadas a cada hora, a fim de checar a aceitação da nova prole por parte das progenitoras. 

Logo após a troca de ninhadas, todas as progenitoras imediatamente começaram a amamentar 

seus filhotes (figura 10B). Não houve rejeição das ninhadas pelas mães adotivas, indicando 

que o procedimento foi realizado com sucesso. 

 
 

 
2. Padronização das etapas experimentais: extração de DNA genômico e ensaio de amplificação em 

cadeia por polimerase 

 
Foram analisadas duas amostras de fezes de dois machos DPN 21 nascidos via PC. A 

Figura 11 mostra a eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da 

análise do material genômico dessas amostras para as espécies bacterianas avaliadas. Esses 

resultados, observados dentro da massa molecular do produto de DNA esperado, validaram 

os protocolos de extração de DNA genômico de microbiota e de PCR utilizados. Os 
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oligonucleotídeos iniciadores escolhidos foram específicos, pois os amplicons obtidos, 

quando comparados ao marcador molecular de DNA (coluna M), mostraram-se de acordo 

com o esperado na literatura (Fança-Berthon et al., 2010). 

 

 

 
 

 
Análise dos oligonucleotídeos iniciadores alvo: Clostridium coccoides, Clostridium leptum e 

Bifidobacterium sp. 

 
A fim de identificar o perfil microbiano intestinal de ratos nascidos por diferentes vias 

de parto, uma análise preliminar de PCR qualitativo foi conduzida utilizando-se três 

oligonucleotídeos iniciadores de interesse: Clostridium coccoides, Clostridium leptum e 

Bifidobacterium sp. 

A Figura 12 representa a corrida de eletroforese em gel de agarose do produto de PCR 

obtido a partir do oligonucleotídeo iniciador para as bactérias Clostridium coccoides (A), 

Clostridium leptum (B) e Bifidobacterium sp. (C). A cepa de Clostridium coccoides mostrou- 

se presente em 9 das 10 amostras analisadas, enquanto as de Clostridium leptum e 

Bifidobacterium sp. mostraram-se presentes em todas as amostras analisadas. 
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De forma geral, os três oligonucleotídeos iniciadores escolhidos para análise alvo 

foram observados dentro da massa molecular esperada e mostraram-se presentes em todas as 

amostras de fezes analisadas, com exceção de uma amostra de animal PC no DPN 21, que 

não apresentou amplicon nas condições testadas para o oligonucleotídeo iniciador de 

Clostridium coccoides. Tais experimentos foram importantes para validar os protocolos 

utilizados e dar subsídio para escolha do próximo método a ser empregado, o sequenciamento 

por metagenômica. 
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3. Análise de metagenômica: avaliação da microbiota intestinal, hepática e testicular dos filhotes nos 

DPN 1 e 21 

 
Em média, as amostras de cólon dos animais DPN 1 apresentaram uma recuperação 

de DNA genômico na ordem de 580 ng DNA/mg tecido. No DPN21, a média de DNA 

genômico recuperado foi de: 424 ng DNA/mg para fezes; 1329 ng DNA/mg tecido para o 

cólon; 872 ng DNA/mg tecido para o fígado e de 1637 ng DNA/mg tecido para o testículo. 

 
3.1. Curvas de rarefação 

 
 

A curva de rarefação informa a relação entre a profundidade de sequenciamento, ou 

seja, o número de vezes que determinada leitura foi sequenciada e a quantidade de ASVs 

(Amplicon Sequence Variants) encontrada. Dessa forma, é possível identificar em qual ponto 

da curva a profundidade de leitura versus a detecção de novas ASVs atinge uma saturação, 

um parâmetro que reflete a diversidade total das amostras analisadas. 

A figura 13 mostra as curvas de rarefação para as amostras analisadas. As curvas 

foram lineares e estáveis conforme a progressão do sequenciamento, indicando a eficiência 

de sequenciamento das sequências alvo dentro das condições experimentais realizadas. 
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Figura 13: Representação gráfica das curvas de rarefação. (A) cólon DPN 1 (PV – parto vaginal: n=2; PC – parto cesárea: 

n=3) e DPN 21 (n=3/grupo), (B) fezes (n=3/grupo), (C) fígado (n=3/grupo) e (D) testículo (n=3/grupo). Eixo x: profundidade 

de sequenciamento. Eixo y: quantidade de ASVs (variantes de sequência de amplicon) observadas. PV: parto vaginal. PC: 

parto cesárea. Figura gerada a partir do software Qiime2view. 
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3.2. Composição taxonômica - diversidade 

 
 

A diversidade é o parâmetro que reflete a riqueza dos táxons detectados na 

microbiota, definido como o número de espécies encontradas em dado ambiente 

(TÓTHMÉRÉSZ, 1995). 

 
A via de parto influenciou a composição da microbiota intestinal de recém nascidos 

 
 

Na microbiota intestinal de animais em DPN1, caracterizada a partir do cólon dos 

animais (figura 14) foram detectados dois gêneros bacterianos em comum aos grupos PV e 

PC, Lactobacillus e Aggregatibacter. Nos animais PV, houve a detecção ainda dos gêneros 

Enterobacteriaceae, Streptococcus e Aggregatibacter, enquanto nos animais PC, foram 

detectadas Pseudomonas e Staphylococcus. Dessa forma, observou-se que, ao nascimento, as 

microbiotas intestinais dos animais nascidos por vias de parto distintas diferem-se em 

diversidade, sugerindo que a via de parto tem a capacidade de modular a microbiota 

intestinal. 

 

 

Figura 14: Representação gráfica da composição bacteriana, a nível de gênero, das amostras de cólon de animais nascidos via PV 

(parto vaginal; n=2) e PC (parto cesárea; n=3) DPN 1. 
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As alterações na composição da microbiota intestinal devido à via de parto foram 

persistentes 

 
Nas amostras de cólon dos animais no DPN 21, os gêneros Pseudomonas, 

Helicobacter, Lactobacillus, Bacteroides, S24-7 e Clostridiales foram detectados tanto nos 

animais nascidos via PV, quanto naqueles nascidos via PC (figura 15). Por outro lado, os 

gêneros Turicibacter, Peptostreptococcus, Flexispira e Prevotella foram detectados somente 

nas amostras de cólon de animais PV. Da mesma forma, os gêneros Chlamydia, Roseburia, 

Lachnospiraceae e Oscillospira foram detectados apenas nas amostras de PC. Assim, no 

DPN 21, foram observadas poucas alterações na diversidade bacteriana entre as vias de parto. 

 
 

 

 

Na microbiota intestinal caracterizada a partir das fezes dos animais no DPN 21, os 

gêneros Lactobacillus, Prevotella, Bacteroides, S24-7 e Ruminococcaceae foram detectados 

tanto em amostras do grupo PV quanto PC (figura 16). No entanto, os gêneros Turicibacter, 

Peptostreptococcus, Bifidobacterium e [Prevotella] foram detectados exclusivamente nas 

amostras dos animais nascidos via PV, enquanto os gêneros Chlamydia, Lachnospiraceae, 

Roseburia e Allobaculum foram detectados exclusivamente nas amostras dos animais 

nascidos via PV. 
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Figura 16: Representação gráfica da composição bacteriana, a nível de gênero, das amostras de fezes de animais nascidos via PV (parto vaginal; n=3) e 

PC (parto cesárea; n=3) DPN 21. 

  

 
A via de parto alterou a composição bacteriana no fígado de ratos 

 
 

No fígado, o gênero Pseudomonas foi detectado tanto nas amostras do grupo PV 

quanto do grupo PC. Por outro lado, o gênero Staphylococcus foi detectado de forma 

exclusiva nas amostras do grupo PV, enquanto Lactobacillus, Aggregatibacter e Veillonella 

foram detectados exclusivamente nos animais nascidos via PC (figura 17). 

 

 

 

A composição da microbiota testicular foi similar entre as vias de parto 



55  

A diversidade microbiana de amostras de testículos de ratos, avaliada no DPN 21, foi 

similar entre os grupos PV e PC. Os gêneros detectados foram Pseudomonas, Lactobacillus, 

Bacteroides e Bacillales (figura 18). 

 
 

 

 

 

3.3. Composição taxonômica - abundância relativa 

 
 

A via de parto influenciou a composição da microbiota intestinal de recém-nascidos 

 
 

As amostras de cólon de animais DPN 1 apresentaram diferenças nos perfis 

qualitativos dos táxons encontrados (figura 19). Entre os gêneros detectados em ambos os 

grupos experimentais, Lactobacillus apresentou uma diferença significativa quanto à 

abundância relativa entre os grupos (PV: 50,4%, PC: 2%), enquanto Aggregatibacter foi 

detectada com abundâncias relativas de 1,3% no grupo PV e 0,9% no grupo PC. 

Considerando os gêneros detectados exclusivamente nas amostras dos animais nascidos via 

PV, as abundâncias relativas foram: Enterobacteriaceae (44,1%) e Streptococcus (1,9%). Já 

os animais nascidos via PC apresentaram maior abundância relativa de Pseudomonas 

(82,6%), seguido por Staphylococcus (12%). 
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As alterações na composição da microbiota intestinal devido à via de parto foram 

persistentes 

 
Conforme demonstrado na figura 19, as principais diferenças encontradas na 

abundância relativa do perfil de microbiota das amostras de cólon de animais DPN 21 foram 

nos gêneros Pseudomonas (PV: 24,9%, PC: 1,7%), Bacteroides (PV: 4,3%, PC: 25,2%) e 

Helicobacter (PV: 22,7%, PC: 17,6%). Ainda em comum às duas vias de parto, os demais 

gêneros apresentaram uma diferença sutil nas abundâncias relativas: Lactobacillus (PV: 

25,4%, PC: 22,1%), Clostridiales (PV: 0,8%, PC: 1,7%), enquanto S24-7 não apresentou 

diferença entre as vias de parto (PV: 2,5%, PC: 2,5%). Quanto aos gêneros detectados de 

forma exclusiva no PV, as abundâncias relativas foram de 3% para Turicibacter, 3,9% para 

Peptostreptococcus, 3,7% para Prevotella e 2,8% para Flexispira. Nas amostras de PC, as 

abundâncias relativas dos gêneros detectados exclusivamente para esta via de parto foram 

14,9% para Chlamydia, 2,5% para Lachnospiraceae, 1,7% para Roseburia e 1,7% para 

Oscillospira. 

Já nas amostras de fezes, houve uma diferença significativa entre as abundâncias 

relativas de Lactobacillus (PV: 67,3%, PC: 34,9%), seguido de Bacteroides (PV: 6,3%; PC: 

30,9%), Prevotella (PV: 7,7%, PC: 1,4%), S24-7 (PV: 4,3%, PC: 2%) e Ruminococcaceae 

(PV: 0,5%, PC: 1,2%). As abundâncias relativas dos gêneros detectados exclusivamente ao 

PV foram de 3,7% de Peptostreptococcus, 3,1% de Tucibacter, 2,25 de [Prevotella] e 1,1% 

de Bifidobacterium, enquanto nas amostras de PC, as abundâncias relativas das ordens 

encontradas exclusivamente nesse grupo foram de 16,2% de Chlamydia, 3,8% de 

Lachnospiraceae, 1,5% de Allobacum e 1,1% de Roseburia (figura 19). 

 
A via de parto alterou a composição bacteriana no fígado de ratos 

 
 

Como demonstrado graficamente na figura 19, nas amostras de fígado DPN 21 o 

gênero mais abundante em ambas as vias de parto foi Pseudomonas (PV: 97,9%; PC: 79,9%). 

Nas amostras de PV, a abundância relativa de Staphylococcus foi de 0,4%, enquanto nas 

amostras de PC as abundâncias relativas de Lactobacillus, Aggregatibacter e Veillonella 

foram de 14,1%, 1,3% e 1,1%, respectivamente. 

 
A composição da microbiota testicular foi similar entre as vias de parto 
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Conforme observado na figura 19, a abundância relativa dos táxons encontrados nas 

amostras de testículo não apresentou alterações significativas entre as vias de parto. A ordem 

com maior abundância relativa nas duas vias de parto foi Pseudomonadales (PV: 90,5%, PC: 

90,7%), seguida por Lactobacillales (PV: 2,1%, PC: 3,1%), Bacillales (PV: 0,7%, PC: 1,7%) 

e Bacteroidales (PV: 0,7%; PC: 1,8%). 
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Figura 19: Representação gráfica da frequência relativa de gêneros bacterianos detectados em amostras de cólon 

DPN 1 (PV – parto vaginal: n=2; PC – parto cesárea: n=3), fezes, fígado e testículo (DPN 21; n=3/grupo) de 

ratos nascidos via PV ou PC. Cada gênero é repretado por uma cor, conforme legenda ao lado da figura. 
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3.4. Análise da distância taxonômica 

 
 

Um dendrograma foi esboçado a fim de avaliar a similaridade entre as distâncias 

taxonômicas das bactérias encontradas nas diferentes amostras obtidas a partir dos animais 

experimentais do grupo PV e PC (figura 20). Uma análise de clustering foi realizada para 

permitir agrupamento dos dados e a identificação de padrões entre as amostras. 

Dois grupos foram gerados a partir dessa análise de similaridade e, a partir disso, foi 

possível confirmar os dados previamente apresentados nos itens 3.2 e 3.3. Em resumo, esses 

resultados indicaram que a via de parto influenciou nas composições da microbiota intestinal 

de recém-nascidos, em questão de diversidade e abundância relativa. Após o término da 

lactação, as diferenças encontradas foram principalmente na abundância relativa das bactérias 

da microbiota intestinal e da microbiota hepática, sem grandes impactos na microbiota 

testicular. 
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Figura 20: Representação gráfica por Dendrograma de cluster. V: parto vaginal. C: parto cesárea. Roxo: Cólon DPN 1. 

Amarelo: Cólon DPN 21. Vermelho: Fezes DPN 21. Verde: Fígado DPN. Preto: Testículo DPN 21. Os retângulos vermelhos 

representam os grupos gerados a partir da clusterização por similaridade de composição taxonômica. 

 

 

3.5. Diagrama de Venn 

 
 

Um diagrama de Venn foi gerado a fim de identificar os táxons únicos e 

compartilhados entre as amostras analisadas (figura 21). De acordo com Shade (2012), é 

importante identificar táxons comuns a diferentes amostras que hipotetiza-se serem críticas 

para o funcionamento da comunidade bacteriana. Além disso, a partir do gráfico de Venn 

podemos inferir, quantitativamente, a diversidade microbiana encontrada nas amostras, a fim 
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de responder as perguntas centrais do presente trabalho. As tabelas 3 e 4 do material 

complementar apresentam os táxons encontrados. 

 
 

 

3.6. α e β diversidade 

 
 

Ainda que qualitativamente as amostras tenham diferenças em sua composição, não 

foi possível realizar uma análise estatística com a robustez necessária para a detecção de 

algum perfil de diferenças entre os grupos para os dados quantitativos e, portanto, 

estatisticamente as diversidades α (figura 22; tabelas 5 e 6 do material complementar) e β 

(tabelas 7 e 8 do material complementar) não demonstraram alterações significativas entre os 

grupos PV e PC. Dessa forma, levando-se em consideração a análise estatística dos dados de 

riqueza e equabilidade (evenness) das comunidades microbianas dos animais nascidos via PV 

e PC, não houve diferença significativa entre as amostras analisadas. 
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3.7. Análise do componente principal 

 
 

A fim de avaliar se a via de parto influencia na distribuição geral dos táxons da 

constituição microbiana das amostras, uma análise do componente principal (PCA) foi 

realizada com os dados qualitativos (figura 23A) e quantitativos (figura 23B). 

Assim como apresentado nos itens 3.3, 3.4 e 3.5, os gráficos de PCA para os dados de 

UniFrac ponderado e não ponderado demonstraram que a via de parto influenciou o perfil da 

microbiota intestinal dos animais ao nascimento, tanto na diversidade quanto na abundância 

relativa. Ainda, os resultados para os dados de cólon e fezes no DPN 21 indicaram diferenças 

sutis entre as vias de parto, principalmente nos dados ponderados, indicando que as alterações 

observadas no DPN 1 foram persistentes, principalmente para a abundância relativa das 

amostras. Além disso, as microbiotas testicular e hepática não apresentaram um padrão de 

agrupamento dos dados não ponderados, enquanto nos dados ponderados todas as amostras 

de microbiota tecidual (i.e. testicular e hepática), de ambas as vias de parto, fizeram parte de 

um agrupamento claro. 



 

 

 
 

 
Figura 23: Representação gráfica da análise do componente principal para os dados de (A) UniFrac não ponderado e (B) UniFrac ponderado. Dados gerados a partir do software Qiime2view 

indicando a distribuição geral das ordens das bactérias identificadas nas amostras indicadas. Os eixos (componentes principais) estão apresentados de acordo com a constituição microbiana das 

amostras. As distâncias entre os símbolos no gráfico de ordenação refletem as diferenças relativas nas estruturas da comunidade. PC - parto cesárea. PV - parto vaginal. DPN - 

dia pós natal. Triângulo: PC. Círculos: PV. 
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4. Análises do possível impacto na morfofisiologia de tecidos periféricos 

 
 

4.1. Análises histopatológicas 

 
 

Testículo 
 

 

DPN 21 

HE: As principais patologias encontradas no testículo dos animais no DPN 21 foram 

células acidófilas e vacuolização do epitélio (figuras 24 e 25). Nos animais nascidos via PC 

foi observado um aumento significativo no número de células acidófilas e de vacúolos no 

epitélio, com consequente diminuição no número de túbulos seminíferos considerados como 

normais, em relação aos animais nascidos via PV (figura 25). 
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Figura 25: Fotomicrografias de túbulos seminíferos dos animais no DPN 21. Grupo PV (parto vaginal): A - E. Grupo PC (parto cesárea): F - G. Círculo: vacúolo epitelial. Quadrado: células acidófilas. 
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PAS+H: 

O número médio de células de Leydig por unidade de área de interstício analisado no 

DPN 21 dos animais nascidos via PV foi de 20,54, enquanto nos animais nascidos via PC foi 

de 17,77. Entretanto, essa diferença não foi estatisticamente significativa (figura 26). 
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DPN 53 

HE: As principais histopatologias encontradas nos testículos dos animais no DPN 53 

foram a presença de vacúolo epitelial e vacúolo de núcleo de célula específica (figuras 27 e 

28). Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos experimentais. 

 



 

 

 

 
Figura 28: Fotomicrografias de túbulos seminíferos dos animais no DPN 53. Grupo PV (parto vaginal): A - E. Grupo PC (parto cesárea): F - J. Círculo: vacúolo epitelial. Seta: vacúolo de núcleo de célula específica. 
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PAS+H: 

O número médio de células de Leydig por unidade de área de interstício analisado no 

DPN 53 dos animais nascidos via PV foi de 15,84, enquanto nos animais nascidos via PC foi 

de 13,84. Assim, não foram observadas alterações significativas no número de células de 

Leydig por área total de interstício entre os animais do grupo PV e PC (figura 29). 
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Epidídimo 
 

 

DPN 21 

A avaliação histopatológica do epidídimo mostrou alterações no ducto e no interstício 

epididimário dos animais nascidos via PC, em comparação aos animais nascidos via PV 

(tabela 2). No segmento inicial do epidídimo dos animais nascidos via PC apresentaram 

maior frequência de presença de focos de infiltrado inflamatório no interstício, quando 

comparados com mesma região epididimária dos animais nascidos via PV (figura 30). O 

mesmo foi observado quando as histopatologias das regiões da cabeça (proximal e distal) e 

cauda (proximal e distal) epididimárias foram analisadas (figuras 30 e 31). Além disso, foi 

observada a ocorrência de epitélio com aspecto cribriforme na cauda distal de ambos os 

grupos experimentais, com maior frequência nos animais do grupo PC (figura 31). 
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Tabela 2: Frequência de observação de patologias no epidídimo dos animais do grupo PV (parto vaginal; n=4) e 

PC (parto cesárea; n=4) no DPN 21. Categoria 1: 0%; categoria 2: até 25%; categoria 3: 25-50%; categoria 4: 

50-75%; categoria 5: 75-100%. 
 

  Grupos experimentais 
 

   PV PC 

Segmento inicial 

Focos de infiltrados inflamatórios (%) 

   

Categoria 4 100  25 

Categoria 5    75 

Cabeça proximal 

Focos de infiltrados inflamatórios (%) 

   

Categoria 3 75   

Categoria 4 25  25 

Categoria 5   75 

Cabeça distal 

Focos de infiltrados inflamatórios (%) 

   

Categoria 3 75   

Categoria 4 25  25 

Categoria 5   75 

Cauda proximal 

Focos de infiltrados inflamatórios (%) 

   

Categoria 3 25   

Categoria 4 75  75 

Categoria 5    25 

Cauda distal 

Focos de infiltrados inflamatórios (%) 

   

Categoria 3 25   

Categoria 4 75  75 

Categoria 5   25 

Epitélio com aspecto cribriforme (%)    

Categoria 1 25  50 

Categoria 2 50   

Categoria 3 25  50 
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Figura 30: Fotomicrografias do epidídimo dos animais no DPN 21. Grupo PV (parto vaginal): A - C. Grupo PC (parto cesárea): D - F. A e D: segmento inicial. B e E: cabeça proximal. C e F: 

cabeça distal. Quadrado: focos de infiltrado inflamatório. 
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Figura 31: Fotomicrografias do epidídimo dos animais no DPN 21. Grupo PV (parto vaginal): A - D. Grupo PC (parto cesárea): E – H. A e E: cauda proximal. B, C, D, F, G e H: cauda distal. 

Quadrado: focos de infiltrado inflamatório. Asterisco (*): epitélio com aspecto cribriforme. 
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DPN 53 

 
 

Nos animais avaliados no DPN 53, assim como no DPN 21, foram observadas 

alterações no ducto e no interstício epididimário em ambos os grupos experimentais (tabela 

3). Os animais do grupo PC apresentaram maior frequência de focos de infiltrado 

inflamatório no interstício do segmento inicial, cabeça (proximal e distal) e cauda (proximal e 

distal), quando comparados com os animais do grupo PV (figuras 32 e 33). Foi observada 

uma diminuição na frequência de espermatozoides no lúmen na cabeça proximal e distal e 

cauda distal dos animais nascidos via PC, em relação aos animais nascidos via PV. 

Entretanto, na cauda proximal não foram observadas diferenças entre as frequências de 

espermatozoides no lúmen epididimário. Ainda, foi observada uma diminuição na frequência 

de células esfoliadas na luz do ducto dos animais do grupo PC em relação aos animais do 

grupo PV, na cabeça proximal e distal e cauda distal. Por fim, na cauda distal foi observado 

epitélio com aspecto cribriforme em ambos os grupos experimentais, porém em maior 

frequência nos animais nascidos via PC (figura 33). 

 
Tabela 3: Frequência de observação de histopatologias no epidídimo dos animais do grupo PV (parto vaginal; 

n=4) e PC (parto cesárea; n=4) no DPN 53. Categoria 1: 0%; categoria 2: até 25%; categoria 3: 25-50%; 

categoria 4: 50-75%; categoria 5: 75-100%. 
 

  Grupos experimentais  

  PV PC 

Segmento inicial 

Focos de infiltrados inflamatórios (%) 

  

Categoria 3 25 25 

Categoria 4 75 50 

Categoria 5   25 

Cabeça proximal 

Focos de infiltrados inflamatórios (%) 

  

Categoria 3 100 50 

Categoria 4  50 

Espermatozoides no lúmen (%)   

Categoria 3  25 

Categoria 4 75 75 

Categoria 5 25  
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Células esfoliadas na luz (%) 

Categoria 1 

  
50 

Categoria 2 100 50 

Cabeça distal 

Focos de infiltrados inflamatórios (%) 

  

Categoria 3 75 50 

Categoria 4 25 50 

Espermatozoides no lúmen (%)   

Categoria 4 75 100 

Categoria 5 25  

Células esfoliadas na luz (%)   

Categoria 1  50 

Categoria 2 100 50 

Cauda proximal 

Focos de infiltrados inflamatórios (%) 

  

Categoria 3 100 50 

Categoria 4  50 

Espermatozoides no lúmen (%)   

Categoria 3 25 25 

Categoria 4 75 75 

Células esfoliadas na luz (%)   

Categoria 2 100 100 

Cauda distal   

Focos de infiltrados inflamatórios (%)   

Categoria 3 100 50 

Categoria 4  50 

Espermatozoides no lúmen (%)   

Categoria 2 50  

Categoria 3  100 

Categoria 4 50  

Células esfoliadas na luz (%)   

Categoria 1 50 100 

Categoria 2 50  
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Epitélio com aspecto cribriforme (%)   

Categoria 1 50  

Categoria 2  50 

Categoria 3 50 50 
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Figura 32: Fotomicrografias do epidídimo dos animais no DPN 53. Grupo PV (parto vaginal): A - E. Grupo PC (parto cesárea): F - J. A e F: segmento inicial. B, C, G e H: cabeça proximal. D, E, I e J: 

cabeça distal. Quadrado: focos de infiltrado inflamatório. Triângulo: células esfoliadas na luz. 
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Figura 33: Fotomicrografias do epidídimo dos animais no DPN 53. Grupo PV (parto vaginal): A - C. Grupo PC (parto cesárea): D - F. A, B, D e E: cauda proximal. C e F: cauda distal. Quadrado: 

focos de infiltrado inflamatório. Triângulo: células esfoliadas na luz. Asterisco (*): epitélio com aspecto cribriforme. 

 



 

Fígado 
 

 

DPN 21 e 53 

A análise histopatológica do fígado dos animais experimentais nos DPN 21 e 53 não 

mostrou diferenças significativas entre as vias de parto. Todos os animais, em ambos os 

grupos experimentais (PV e PC), apresentaram degeneração hidrópica leve no parênquima 

hepático (figuras 34 e 35), entretanto sem diferenças significativas em relação à intensidade e 

frequência de ocorrência entre as vias de parto. 
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Figura 34: Fotomicrografias do fígado de animais no DPN 21. Grupo PV (parto vaginal): A - C. Grupo PC (parto cesárea): D - F. A e D: Aspecto normal das tríades. C e F: Parênquima com 

degeneração hidrópica. Seta: citoplasma característico de degeneração hidrópica. 
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Figura 35: Fotomicrografias do fígado de animais no DPN 53. Grupo PV (parto vaginal): A - C. Grupo PC (parto cesárea): D - F. A e D: Aspecto normal das tríades. C e F: Parênquima com 

degeneração hidrópica. Seta: citoplasma característico de degeneração hidrópica. 
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4.2. Análises morfométricas 

 
 

- Análises estereológicas 

 
 

Testículo 
 

 

DPN 21 e 53 

 
 

No DPN 21, análise estereológica do testículo dos animais mostrou uma redução 

significativa no volume relativo do compartimento luminal nos animais nascidos via PC, em 

relação aos animais nascidos via PV (tabela 4). Entretanto, no DPN 53 não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas no volume relativo dos constituintes teciduais no 

testículo dos animais avaliados (tabela 4). 

 

 

Tabela 4: Proporção dos constituintes teciduais: epitélio seminífero, lúmen e interstício dos animais do grupo 

PV (parto vaginal; n=4) e PC (parto cesárea; n=4) nos DPN 21 e 53. Valores expressos em mediana (25% 

percentil; 75% percentil).  Teste t de Student. *: Valores considerados estatisticamente significativos quando p < 

0,05. 
 

 

Grupos experimentais 

 DPN 21  DPN 53  

Compartimento 

tecidual 

PV PC PV PC 

Epitélio 

seminífero (%) 

79,02 (79,93; 

80,76) 

78,99 (75,07; 

81,12) 

71,03 (69,84; 

74,47) 

72,66 (68,73; 

74,25) 

Lúmen (%) 9,12 (8,59; 

10,02) 

3,87 (3,10; 

4,66)* 

13,95 (13,37; 

16,67) 

13,29 (11,71; 

14,38) 

Interstício (%) 11,87 (10,65; 

16,04) 

17,70 (14,50; 

21,00) 

13,98 (11,52; 

15,16) 

15,63 (12,46; 

16,88) 

 

 

Epidídimo 
 

 

DPN 21 

 
 

A análise estereológica do epidídimo dos animais no DPN 21 mostrou uma 

diminuição significativa no volume relativo do compartimento luminal da cabeça e cauda 

distal, nos animais nascidos via PC (tabela 5). 
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Tabela 5: Proporção dos compartimentos teciduais: epitélio, lúmen e interstício, na cabeça e cauda proximal e 

distal do epidídimo dos animais do grupo PV (parto vaginal; n=4) e PC (parto cesárea; n=4) no DPN 21. Valores 

expressos em mediana (25% percentil; 75% percentil).  Teste t de Student. Valores considerados 

estatisticamente significativos quando p < 0,05. 
 

Grupos experimentais 

Compartimento tecidual PV PC 

Cabeça 

Epitélio (%) 57,02 (55,92; 58,12) 57,81 (54,78; 58,37) 

Lúmen (%) 7,35 (5,89; 8,19) 4,31 (2,66; 5,96)* 

 

Interstício (%) 35,63 (34,23; 37,96) 37,88 (36,10; 42,32) 
 

Cauda proximal 
 

Epitélio (%) 51,17 (49,59; 54,03) 55,02 (50,24; 58,93) 

Lúmen (%) 7,83 (6,28; 8,85) 11,13 (2,29; 15,95) 

Interstício (%) 41,00 (37,65; 42,78) 33,85 (29,94; 42,69) 
 

Cauda distal 
 

Epitélio (%) 45,71 (35,74; 47,87) 51,22 (47,48; 56,51) 

Lúmen (%) 9,08 (7,35; 9,87) 2,65 (2,02; 3,26)* 

Interstício (%) 45,46 (43,02; 54,90) 46,13 (40,48; 49,97) 
 

 

 

 

DPN 53 

 
 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no volume relativo 

dos compartimentos teciduais no epidídimo dos animais no DPN 53 dos grupos PV ou PC 

(tabela 6). 
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Tabela 6: Proporção dos compartimentos teciduais: epitélio, lúmen e interstício, no segmento inicial, cabeça 

proximal e distal e cauda proximal e distal do epidídimo dos animais do grupo PV (parto vaginal; n=4) e PC 

(parto cesárea; n=4) no DPN 53. Valores expressos em mediana (25% percentil; 75% percentil).  Teste t de 

Student. Valores considerados estatisticamente significativos quando p < 0,05. 
 

 Grupos experimentais  

Compartimento tecidual PV PC 

 Segmento inicial  

Epitélio (%) 54,49 (49,94; 56,82) 51,25 (50,36; 54,51) 

Lúmen (%) 23,18 (22,14; 26,55) 29,26 (22,89; 31,43) 

Interstício (%) 20,95 (20,24; 25,68) 20,21 (14,24; 25,86) 

 Cabeça proximal  

Epitélio (%) 32,17 (30,78; 39,19) 29,11 (27,96; 31,64) 

Lúmen (%) 55,83 (47,83; 58,18) 58,75 (55,55; 61,95) 

Interstício (%) 11,46 (10,96; 13,06) 11,37 (9,64; 14,03) 

 Cabeça distal  

Epitélio (%) 42,47 (41,00; 43,39) 39,29 (35,07; 51,26) 

Lúmen (%) 45,36 (38,29; 45,46) 41,16 (27,39; 48,49) 

Interstício (%) 13,54 (11,90; 18,32) 19,55 (16,33; 21,46) 

 Cauda proximal  

Epitélio (%) 48,76 (37,02; 54,20) 51,79 (49,40; 58,73) 

Lúmen (%) 26,85 (18,47; 50,23) 22,62 (20,04; 27,78) 

Interstício (%) 24,38 (12,76; 27,34) 22,82 (21,23; 25,60) 

 Cauda distal  

Epitélio (%) 24,95 (22,00; 44,08) 19,64 (18,78; 23,48) 

Lúmen (%) 46,35 (31,63; 48,99) 56,88 (52,25; 58,66) 

Interstício (%) 28,60 (23,81; 29,60) 24,27 (21,69; 24,34) 
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Discussão 

 
 

Sabe-se que, em humanos, a via de parto é um fator determinante para a composição 

da microbiota intestinal dos bebês (LI et al., 2021a) alterando de forma significativa a 

diversidade e abundância das espécies bacterianas encontradas. Entretanto, poucos estudos 

acompanham o desenvolvimento da microbiota intestinal do indivíduo ao longo da vida e, 

dessa forma, ainda é escassa a informação se essas alterações ao nascimento são persistentes, 

bem como os impactos fisiológicos ao indivíduo e a microbiotas de outros tecidos, como 

testículo e fígado, visto que há evidências na literatura sobre a formação dessas a partir da 

microbiota intestinal. Dessa forma, o presente estudo propõe padronizar um ensaio pré- 

clínico, utilizando o rato como modelo experimental de estudo da microbiota intestinal 

alterada pela via de parto, de forma a acompanhar seu desenvolvimento ao longo da vida pós- 

natal, identificando possíveis alterações em microbiotas teciduais e impactos morfofuncionais 

sistêmicos. 

Esse estudo torna-se ainda mais relevante com a problemática em torno das taxas de 

parto cesariana realizados ao redor do mundo. A OMS recomenda que, entre todos os partos 

realizados, de 10 a 15% sejam cesáreas (WHO, 2015). Entretanto, na América Latina essa 

taxa chega a 44,3%, sendo o Brasil o segundo país com a maior taxa (55,5%) (BOERMA et 

al., 2018), sugerindo que, na maioria das vezes, as mulheres estejam passando por cesáreas 

eletivas, sem necessidade real de tal procedimento. Estudos recentes demonstram a 

correlação entre crianças nascidas via PC e diversas doenças que também podem estar 

relacionadas com disbiose da microbiota intestinal, sejam neurológicas, como autismo 

(CURRAN et al., 2015; KANG et al., 2017), esquizofrenia (GOLOFAST; VALES, 2020; 

O’NEILL et al., 2016), ou doenças imunológicas como obesidade (CHAVARRO et al., 2020; 

MARUVADA et al., 2017), doença inflamatória intestinal (SEVELSTED et al., 2015; 

WEINGARDEN; VAUGHN, 2017), doença de Crohn (ALEMANY-COSME et al., 2021; LI 

et al., 2014), doença celíaca (DECKER et al., 2010; TRANSETH; DALE; LIED, 2020) e 

diabetes tipo 1 (CARDWELL et al., 2008; MOFFA et al., 2019). 

Avaliar a microbiota de um indivíduo é um processo que requer diversos passos, 

como coleta das amostras, extração e sequenciamento do DNA e bioinformática. Dessa 

forma, padronizar todos esses processos é de extrema importância, uma vez que todos os 

passos são suscetíveis à variação, que podem refletir no resultado final (LEIGH 

GREATHOUSE; SINHA; VOGTMANN, 2019). Durante o delineamento experimental do 

presente estudo, foram realizadas etapas de padronização da metodologia empregada, desde a 
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realização do parto cesariana em ambiente estéril, manipulação dos neonatos, cross-fostering, 

coleta das amostras a serem analisadas, até a extração do DNA genômico e detecção de 

bactérias de interesse por ensaio de amplificação de amplicons por PCR. Assim, foi possível 

certificar a qualidade das amostras coletadas, além da viabilidade de extração do DNA 

genômico a partir dos tecidos escolhidos. 

Na análise de metagenômica bacteriana do cólon dos animais eutanasiados no DPN 1, 

foram encontrados dois gêneros bacterianos em comum entre os animais nascidos via PV e 

PC: Lactobacillus e Aggregatibacter. As bactérias do gênero Lactobacillus são anaeróbias 

facultativas, responsáveis principalmente pela fermentação das proteínas do leite (i.e., lactose 

e caseína), produzindo lactato (WITKIN; LINHARES, 2017). Nagpal e colaboradores (2016) 

caracterizaram a microbiota intestinal do mecônio de crianças nascidas via PV e PC e, assim 

como no presente estudo, Lactobacillales foram encontradas em ambas as vias de parto, em 

abundâncias significativamente diferentes. Satokari e colaboradores (2009) encontraram 

DNA bacteriano de lactobacilli na placenta humana, sugerindo assim uma transferência 

horizontal de Lactobacillus da mãe para o feto, que pode justificar a presença de lactobacilli 

em ambas as vias de parto. A diferença nas abundâncias encontradas no presente estudo, no 

cólon dos animais eutanasiados um dia após seu nascimento, deve-se possivelmente ao fato 

de que a microbiota vaginal de ratos, assim como de humanos, é rica em lactobacilli (LEVY 

et al., 2020) e, sendo assim, os ratos nascidos via PV tem maior contato com essas bactérias, 

responsáveis pela colonização do trato gastrointestinal. 

Diversos estudos em neonatos humanos demonstram as diferenças na composição das 

microbiotas intestinais, de acordo com a via de parto (AKAGAWA et al., 2019; BOKULICH 

et al., 2016; LIU et al., 2019). No presente estudo, a via de parto foi correlacionada com um 

perfil diferencial da microbiota intestinal ao nascimento, no que diz respeito à diversidade e 

abundância, em ratos nascidos por diferentes vias de parto. Nos animais nascidos via PV, 

foram detectadas, de forma exclusiva, Enterobacteriaceae e Streptococcus. Ao 

caracterizarem a microbiota intestinal de humanos 4 dias após o nascimento, Akagawa e 

colaboradores (2019) também encontraram uma maior abundância relativa de 

Enterobacteriales nos neonatos nascidos via PV. Essa ordem bacteriana é descrita como uma 

das principais a colonizar o trato gastrointestinal humano e uma das responsáveis pelo 

metabolismo de carboidratos, gerando ácidos graxos de cadeia curta, fontes de energia para o 

hospedeiro (JANDHYALA et al., 2015). As bactérias Streptococcus são comumente 

encontradas na microbiota vaginal (AAGAARD et al., 2012), sendo plausível hipotetizar que 

tenham sido transferidas horizontalmente durante o nascimento dos filhotes e, por serem da 
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ordem Pasteurelalles, são geralmente associadas à colonização oportunista de patógenos, 

tanto em indivíduos saudáveis quanto em não saudáveis, nos tratos gastrointestinal, 

respiratório e reprodutivo (NAUSHAD; GUPTA, 2012). Assim como no presente estudo, ao 

identificar por sequenciamento a microbiota intestinal de recém-nascidos e a microbiota 

vaginal e cutânea das mães, Dominguez-Bello e colaboradores (2010) demonstraram a 

presença de Pasteurellales na microbiota vaginal da mãe, que foi transferida para a microbiota 

intestinal dos nascidos via PV, enquanto os nascidos via PC não apresentaram tal ordem 

bacteriana. 

Detectadas de forma exclusiva dos animais DPN 1 nascidos via PC, foram 

encontradas, na microbiota intestinal, os gêneros Staphylococcus e Pseudomonas. 

Pseudomonas são conhecidamente bactérias patobiontes (HE et al., 2019), e a baixa 

abundância relativa de Lactobacillus (2,0%) nos animais nascidos via PC pode justificar a 

alta abundância relativa de microrganismos patobiontes (Pseudomonas - 82,6%), uma vez 

que a presença de Lactobacillus na microbiota intestinal gera ácido lático, que abaixa o pH 

local, inibindo a presença de patógenos (RODRÍGUEZ-CABEZAS et al., 2010). 

Staphylococcus são bactérias pertencentes ao filo Firmicutes, um dos predominantes em 

microbiotas intestinais de indivíduos saudáveis (JANDHYALA et al., 2015) e, assim como 

no presente estudo, Akagawa e colaboradores (2019) demonstraram, em humanos neonatos, 

que os nascidos via PC possuíam maior abundância relativa de Bacillales em relação aos 

nascidos via PV. 

O período de lactação é crítico para a colonização da microbiota intestinal, uma vez 

que as bactérias residentes precisam ser especialistas na digestão do leite materno que, assim 

como o trato gastrointestinal, também possui sua própria microbiota (FERNÁNDEZ et al., 

2013). Considerado um sistema de integração imunológica entre a mãe e a criança 

(MORROW; RANGEL, 2004), o leite materno é responsável pelo transporte de anticorpos, 

leucócitos, citocinas, glicanos e bactérias (JIMÉNEZ et al., 2005, 2008; MARTÍN et al., 

2003) para o bebê. Um dos primeiros estudos caracterizando essa microbiota foi publicado 

em 2011, por Hunt e colaboradores, indicando que a comunidade bacteriana encontrada no 

leite humano é complexa, com Streptococcus, Staphylococcus, Serratia e Corynebacteria 

sendo os gêneros dominantes. De acordo com Guo e colaboradores (2020), o leite materno é 

crucial para a colonização da microbiota intestinal dos bebês, sendo responsável pelo 

aumento da diversidade bacteriana em crianças nascidas por ambas as vias de parto e por 

restabelecer a microbiota de indivíduos nascidos via PC, tornando-a semelhante à de 

indivíduos nascidos via PV. Comparando as microbiotas do cólon do DPN 21 de animais 
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nascidos via PV e PC, foram encontrados, em comum às duas vias de parto, 6 gêneros 

bacterianos: Clostridiales, S24-7, Bacteroides, Lactobacillus, Helicobacter e Pseudomonas, 

enquanto de forma exclusiva ao PV foram encontradas Prevotella, Flexispira, 

Peptostreptococcus e Turicibacter, e de forma exclusiva ao PC, Oscillospira, 

Lachnospiraceae, Roseburia e Chlamydia. Em concordância com Guo (2020), no presente 

estudo foi observado que, ao término da amamentação, as microbiotas intestinais dos animais 

nascidos via PV e PC eram mais diversas, em comparação às microbiotas intestinais dos 

animais avaliados um dia após seu nascimento. De acordo com Flynn e colaboradores (2018), 

em humanos a composição da microbiota intestinal avaliada a partir das fezes é similar à 

composição avaliada a partir do cólon distal, com variações sutis, assim como observado no 

presente estudo. 

Apesar da composição, origem e funcionalidade da microbiota intestinal serem bem 

descritas e estudadas, pouco se sabe a respeito de microbiotas de demais tecidos, como por 

exemplo, testículo e fígado. No presente estudo, hipotetizamos que as microbiotas testiculares 

e hepáticas possam ser derivadas da microbiota intestinal e, devido a alterações nessa 

microbiota intestinal pela via de parto, as demais também seriam alteradas. No testículo, a via 

de parto parece não ser um fator determinante para a composição microbiana, dado que a 

microbiota testicular dos animais nascidos via PV e PC é similar, com alterações apenas na 

abundância relativa. Alfano e colaboradores (2018) descreveram, pela primeira vez, a 

microbiota testicular de humanos, composta basicamente por Actinobacteria, Bacteroidetes, 

Firmicutes e Proteobacteria. De forma similar e de acordo com o presente estudo, a 

microbiota testicular de ratos é composta por Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria. 

Ainda, Alfano e colaboradores (2018) descreveram uma microbiota testicular alterada em 

homens com azoospermia obstrutiva, sugerindo então que possivelmente doenças do trato 

reprodutivo estejam associadas à disbiose dessa microbiota. 

Sendo o principal órgão no que diz respeito ao metabolismo de compostos ingeridos 

pelo hospedeiro, o fígado possui uma ligação direta com o trato gastrointestinal e sua 

microbiota, uma vez que recebe os nutrientes, xenobióticos e toxinas diretamente do trato 

gastrointestinal (SHEN; PYRSOPOULOS; RUSTGI, 2018). Alterações no eixo intestino- 

fígado estão relacionadas a diversas patologias, como doença hepática gordurosa não 

alcoólica (JENNISON; BYRNE, 2020), esteato-hepatite não alcoólica (CARTER et al., 2021) 

e encefalopatia hepática (RIVERA-FLORES et al., 2020). Apesar de essa relação ser bem 

descrita e estudada, pouco se sabe a respeito da existência de uma microbiota hepática, sua 

possível interação com a microbiota intestinal e a influência da via de parto sob esses 
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microrganismos. No presente estudo, a via de parto parece influenciar a composição da 

microbiota hepática, dado que apenas um gênero bacteriano (i.e., Pseudomonas) foi detectado 

em comum as duas vias de parto. 

Ainda que diferenças nas composições das microbiotas tenham sido observadas, em 

nenhum tecido avaliado as análises de α e β diversidade foram estatisticamente significativas. 

O baixo número de indivíduos avaliados por grupo é uma limitação do presente estudo, em 

concordância com o que foi identificado por Wang e colaboradores (2019). Estudos 

avaliando a composição da microbiota intestinal de ratos que apresentam dados significativos 

estatisticamente possuem em geral mais de dez animais por grupo experimental (MARTINEZ 

et al., 2017; QU et al., 2021). Dessa forma, faz-se necessária uma investigação com maior n 

amostral a fim de identificar se as alterações observadas quanto à diversidade bacteriana e 

abundância relativa são estatisticamente significativas. 

Uma das funções descritas da microbiota intestinal diz respeito à capacidade de 

modular a fisiologia de diversos órgãos, como cérebro (CRYAN et al., 2019; QUIGLEY, 

2017), coração (JIA et al., 2019; KITAI; TANG, 2018), fígado (ACHARYA; SAHINGUR; 

BAJAJ, 2017; SHEN; PYRSOPOULOS; RUSTGI, 2018), rins (KNAUF; BREWER; 

FLAVELL, 2019; YANG et al., 2018) e pulmão (DUMAS et al., 2018; WANG; LI; TIAN, 

2017). Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar se, a partir da modulação 

da microbiota intestinal pela via de parto, tecidos periféricos como testículo, epidídimo e 

fígado teriam sua morfofisiologia alterada em dois momentos da vida pós-natal, após o 

término da lactação (DPN 21) e na puberdade (DPN 53). 

No testículo dos animais avaliados no DPN 21, as principais patologias encontradas 

foram células acidófilas e vacuolização do epitélio. A presença de células acidófilas nos 

túbulos seminíferos é esperada, principalmente durante o período avaliado, uma vez que a 

apoptose é um evento natural, observando-se um pico entre os DPN 16 e DPN 32 (BILLIG et 

al., 1995; VIGUERAS-VILLASEÑOR et al., 2006; CULTY, 2009). Entretanto, ainda que 

seja um evento esperado para o período avaliado, os animais nascidos via PC apresentaram 

um aumento na ocorrência dessas células, indicando uma possível alteração no 

desenvolvimento dos túbulos seminíferos de tais animais. De Gendt e colaboradores (2004) 

sugerem que, após a depleção de androgênios, haja aumento de espécies reativas de oxigênio, 

com consequente estresse oxidativo, dano ao DNA de células germinativas e, por fim, 

aumento de células em apoptose. Ainda, de acordo com Leite e colaboradores (2014), o 

aumento de células em apoptose no testículo pode estar relacionado com diminuição de 

testosterona com consequente redução de receptores de androgênios da célula de Sertoli. 
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Além disso, a vacuolização do epitélio seminífero relaciona-se com alterações no citoplasma 

da célula de Sertoli, que atua no suporte e nutrição de células germinativas, transporte de 

espermátides, produção de fatores de crescimento e de substâncias com ação endócrina ou 

parácrina que controlam a espermatogênese, entre outros (ILIADOU et al., 2015). Os 

vacúolos no citoplasma da célula de Sertoli são respostas morfológicas da célula a danos, 

seguidos de degeneração e desprendimento de células germinativas (CREASY et al., 2001). 

Dessa forma, entende-se que as funções desempenhadas pelas células de Sertoli nos animais 

nascidos via PC podem estar prejudicadas, uma vez que foi observado um aumento 

significativo de vacúolos epiteliais nos túbulos seminíferos de tais animais. Al-Asmakh e 

colaboradores (2014) sugerem que a microbiota intestinal e seus produtos secundários 

possam influenciar no processo de maturação das células de Sertoli e, dessa forma, uma 

microbiota intestinal alterada poderia influenciar negativamente nas funcionalidades de 

Sertoli, como visto no presente estudo. Ainda, na análise estereológica do testículo dos 

animais no DPN 21 foi observada uma diminuição no tamanho do lúmen dos túbulos 

seminíferos. Tal resultado está de acordo com observações de Al-Asmakh e colaboradores 

(2014), em que ratos criados em um ambiente germ-free possuíam atraso na formação do 

lúmen testicular em relação a animais criados em um ambiente convencional. Essa alteração 

pode estar relacionada a uma redução no número de células de Sertoli na barreira hemato-

testicular, que teve sua permeabilidade e integridade alterada nos animais germ-free.  

Nos túbulos seminíferos dos animais avaliados no DPN 53 no presente estudo, as 

principais patologias encontradas foram vacuolização do epitélio seminífero, assim como no 

DPN 21, e vacuolização de núcleo de célula específica, entretanto, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre as vias de parto. O intervalo entre o DPN 21 e 

53 compreende dois períodos de desenvolvimento do rato, juvenil (DPN 21 – 32) e peri-

puberal (DPN 32 – 55) (PICUT et al., 2015). Durante o período avaliado no presente estudo, 

observa-se no testículo um aumento no diâmetro dos túbulos seminíferos e a maturação das 

células germinativas, com aparecimento de espermátides em túbulos no estágio VII de 

desenvolvimento (PICUT et al., 2015). Uma vez que as alterações observadas no DPN 53 não 

demonstraram uma diferença entre as vias de parto, o possível atraso na maturação sexual dos 

indivíduos, observada no DPN 21, foi normalizada no DPN 53. Uma alteração na contagem 

de células de Leydig no testículo poderia indicar alterações nos níveis de testosterona 

circulantes no indivíduo (CASTRO; BERNDTSON; CARDOSO, 2002), entretanto, ainda 

que não tivessem sido observadas diferenças estatisticamente significativas no número de 

células de Leydig por área de interstício analisada em ambas as idades (DPN 21 e 53) entre as 

vias de parto, os demais resultados aqui apresentados não excluem uma possível alteração 
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hormonal nos indivíduos nascidos via PC. 

No epidídimo dos animais avaliados nos DPN 21 e 53, foi observado um aumento na 

ocorrência de infiltrados inflamatórios nos animais nascidos via PC em relação aos animais 

nascidos via PV. De acordo com De Grava Kempinas e Klinefelter (2014), os focos de 

infiltrados inflamatórios observados no interstício do epidídimo podem estar relacionados a 

uma alteração no equilíbrio imunológico. Uma vez que alterações na composição da 

microbiota intestinal estão diretamente ligadas a alterações no status inflamatório do 

indivíduo (BANDER et al., 2020), é plausível que a via de parto possa ter causado alterações 

fisiológicas no epidídimo de tais animais. Ainda, em ambas as idades avaliadas os animais 

nascidos via PC apresentaram, em maior ocorrência em relação aos animais nascidos via PV, 

epitélio com aspecto cribriforme. A alteração hiperplásica do epitélio, ou epitélio com 

aspecto cribriforme, está associada a alterações testiculares, estando relacionada à depleção 

de androgênios, como resposta fisiológica à atrofia, falta de fluido testicular e de 

espermatozoides (DE GRAVA KEMPINAS, W., KLINEFELTER, 2014). Em concordância, 

nos animais nascidos por parto cesárea e avaliados no DPN 53, foi observada uma 

diminuição na frequência de espermatozoides no lúmen ductular, Além disso, a análise 

estereológica do epidídimo dos animais no DPN 21 indicou redução do volume relativo do 

lúmen na cabeça e na cauda distal dos animais nascidos via PC. O fluido luminal do 

epidídimo é formado, em sua grande parte, pelo fluido luminal vindo do testículo 

(ROBAIRE; HINTON, 2013) e, dessa forma, hipotetiza-se que as alterações no lúmen 

observadas no testículo foram refletidas nas alterações no lúmen do epidídimo. 

A discussão acerca da existência de um eixo de comunicação entre a microbiota 

intestinal e o aparelho reprodutor masculino torna-se ainda mais relevante após os resultados 

aqui apresentados. Sabe-se que os hormônios androgênios são capazes de modular a 

composição da microbiota intestinal (HARADA et al., 2020), e que a microbiota intestinal é 

capaz de modular a produção e metabolismo dos hormônios androgênios (COLLDÉN et al., 

2019) e a espermatogênese (DING et al., 2020). Entretanto, os mecanismos envolvidos nessa 

interação ainda não estão claros, sugerindo-se que possa acontecer via imunológica, 

endotoxemia ou inflamação crônica sistêmica (LI et al., 2021b). Os resultados encontrados no 

presente estudo sugerem que, a partir da modulação da composição da microbiota intestinal, a 

via de parto pode modular a fisiologia do testículo e consequentemente do epidídimo, 

prinicipais órgãos do sistema reprodutor masculino. 

Ainda que, a partir da modulação da microbiota intestinal, a via de parto tenha sido 

capaz de modular a composição da microbiota hepática, a morfofisiologia deste órgão não foi 

alterada no presente estudo. Diversas patologias do fígado são descritas como simultâneas a 
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alterações na composição da microbiota intestinal e na histopatologia do fígado, como doença 

hepática gordurosa e não gordurosa, cirrose, carcinoma hepatocelular e hepatite autoimune 

(ALBHAISI; BAJAJ; SANYAL, 2021), sugerindo a existência do eixo de comunicação 

intestino-fígado. Alterações na composição da microbiota intestinal devido à via de parto não 

foram, até o momento, relacionadas a alterações na composição da microbiota hepática e 

possíveis alterações na fisiologia do tecido, sendo necessárias maiores investigações a 

respeito. 

Os resultados apresentados demonstram a importância da via de parto para a 

composição das microbiotas, principalmente intestinal, ao nascer e ao longo da vida pós-natal 

do indivíduo. Além disso, indicam que a via de parto é capaz de alterar não apenas a 

composição da microbiota intestinal, mas também suas funcionalidades, aqui representadas 

pelas alterações na morfofisiologia de órgãos periféricos, como testículo e epidídimo. Dada a 

dificuldade de realização de um estudo comparando as microbiotas intestinais de humanos 

nascidos por diferentes vias de parto ao longo da vida, nossos resultados indicam a 

possibilidade de utilizar o rato como modelo experimental de estudo para a microbiota 

intestinal alterada pela via de parto, progredindo em questões de relevância translacional. Isso 

porque possibilitará a realização de diversos estudos, seja acompanhando o animal ao longo 

da vida, seja manipulando algum dos diversos fatores sabidamente responsáveis por alterar a 

microbiota intestinal, como por exemplo, a exposição à xenobióticos. Fazem-se necessários 

estudos adicionais para identificar o impacto da via de parto na composição da microbiota 

intestinal a longo prazo, ou seja, na vida adulta, a fim de entender se essas alterações serão 

persistentes até o fim da vida do indivíduo. Além disso, entender de que forma a microbiota 

intestinal tem a capacidade de alterar a fisiologia de órgãos, se por via alteração do sistema 

imunológico, via hormonal, via alteração da composição das próprias microbiotas teciduais, 

também torna-se uma necessidade. 
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Conclusão 

 

- O presente estudo demonstrou a possibilidade de utilizar ratos Wistar como modelo 

experimental para estudo da microbiota intestinal alterada pela via de parto, PV ou PC, assim 

como é observado em humanos. Dessa forma, abrem-se novas possibilidades de utilização deste 

modelo experimental, manipulando diversos fatores conhecidamente responsáveis por alterar a 

composição da microbiota intestinal dos indivíduos, o que seria inviável avaliar em humanos. 

- Os animais nascidos via PC e avaliados um dia após o nascimento mostraram a composição da 

microbiota intestinal, tanto em relação a diversidade bacteriana  quanto a abundância relativa, 

diferente dos animais nascidos via PV, indicando que a via de parto foi capaz de alterar a 

composição da microbiota intestinal ao nascer.  

- Após o término da lactação, a alteração na composição da microbiota intestinal pela via de 

parto foi persistente, uma vez que animais nascidos via PC apresentaram a composição da 

microbiota intestinal alterada, principalmente em relação a abundância relativa, quando 

comparado com a composição da microbiota intestinal dos animais nascidos via PV.  

- Além disso, os animais nascidos via PC e avaliados no DPN 21 apresentaram a microbiota 

hepática alterada, quando comparada aos animais nascidos via PV, indicando uma possível 

modulação da microbiota hepática pela via de parto e/ou composição da microbiota intestinal.  

- Entretanto, a via de parto e/ou composição da microbiota intestinal não foi capaz de alterar a 

composição da microbiota testicular nos animais.  

- Por fim, ainda que não tenham sido observadas alterações na composição da microbiota 

testicular, foram observadas alterações na histologia do testículo e epidídimo dos animais 

avaliados no DPN 21, possivelmente devido à uma modulação da microbiota intestinal sobre a 

síntese de hormônios androgênios. 

- Ainda que a microbiota hepática tenha sido alterada pela via de parto, parâmetros histológicos 

do fígado não demonstraram alterações em ambas as vias de parto.   
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Material complementar 

 
 

Tabela 1: Sequências de oligonucleotídeos utilizados na amplificação do DNA. 
 

Iniciador Sequência 5'-3' 

 

16S v4 - F 
CGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGGTGCCAGCMGCCG 

CGGTAA 

 

16S v4 - R 
TCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGGACTACHVGGG 

TWTCTAAT 

 

Tabela 2: Sequência dos oligonucleotídeos adaptadores. 
 

 
 

Amostra 

 
Tecido 

 
DPN 

Oligonucleotídeos iniciadores INDEX 

N7 S5 

1 Cólon 1 N718(GGAGCTAC) S521(GAGCCTTA) 

2 Cólon 1 N719(GCGTAGTA) S521(GAGCCTTA) 

3 Cólon 1 N701(TAAGGCGA) S520(AAGGCTAT) 

4 Cólon 1 N702(CGTACTAG) S520(AAGGCTAT) 

5 Cólon 1 N703(AGGCAGAA) S520(AAGGCTAT) 

6 Cólon 21 N720(CGGAGCCT) S521(GAGCCTTA) 

7 Cólon 21 N721(TACGCTGC) S521(GAGCCTTA) 

8 Cólon 21 N716(ACTCGCTA) S521(GAGCCTTA) 

9 Cólon 21 N704(TCCTGAGC) S520(AAGGCTAT) 

10 Cólon 21 N705(GGACTCCT) S520(AAGGCTAT) 

11 Cólon 21 N706(TAGGCATG) S520(AAGGCTAT) 

12 Testículo 21 N726(CCTAAGAC) S521(GAGCCTTA) 

13 Testículo 21 N727(CGATCAGT) S521(GAGCCTTA) 

14 Testículo 21 N728(TGCAGCTA) S521(GAGCCTTA) 
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15 Testículo 21 N722(ATGCGCAG) S521(GAGCCTTA) 

16 Testículo 21 N723(TAGCGCTC) S521(GAGCCTTA) 

17 Testículo 21 N724(ACTGAGCG) S521(GAGCCTTA) 

18 Fígado 21 N729(TCGACGTC) S521(GAGCCTTA) 

19 Fígado 21 N701(TAAGGCGA) S522(TTATGCGA) 

20 Fígado 21 N702(CGTACTAG) S522(TTATGCGA) 

21 Fígado 21 N703(AGGCAGAA) S522(TTATGCGA) 

22 Fígado 21 N705(GGACTCCT) S522(TTATGCGA) 

23 Fígado 21 N704(TCCTGAGC) S522(TTATGCGA) 

24 Fezes 21 N712(GTAGAGGA) S520(AAGGCTAT) 

25 Fezes 21 N714(GCTCATGA) S520(AAGGCTAT) 

26 Fezes 21 N715(ATCTCAGG) S520(AAGGCTAT) 

27 Fezes 21 N707(CTCTCTAC) S520(AAGGCTAT) 

28 Fezes 21 N710(CGAGGCTG) S520(AAGGCTAT) 

29 Fezes 21 N711(AAGAGGCA) S520(AAGGCTAT) 

 

 

 

Tabela 3: Táxons únicos e em comum entre as amostras analisadas dos animais nascidos via PV. k: reino; p: 

filo; c: classe; o: ordem; f: família; g: gênero; s: espécie. 

Tecido TÁXONS 

 

 
Cólon, 

fezes, 

testículo e 

fígado 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Lactobac 

llus s   

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli   o   Bacillales   f   Staphylococcaceae   g   Staphylococ 

cus 

 
k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o    Lactobacillales    f    Lactobacillaceae    g    Lactobac 

llus 
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k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Pseudomonadales f Pseudomo 

nadaceae g Pseudomonas 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Peptostreptococcaceae   g   

 

 
 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Lactobac 

llus s salivarius 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Lactobac 

llus s helveticus 

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Corynebacteriacea 

e g Corynebacterium s kroppenstedtii 

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Corynebacteriacea 

e g Corynebacterium s   

 

 

 

 

Cólon, 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Enterobacteriales f Enterobact 

eriaceae 

 
k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Bacillaceae 

testículo e 

fígado 
 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f g s   

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria__c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Nesterenkonia s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Rubrobacteria   o   Rubrobacterales   f   Rubrobacteraceae_ 

_g Rubrobacter   s   

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Bacillaceae   g   Bacillus 
 

 

 

 
Cólon, 

fezes e 

testículo 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f Porphyromonadaceae g 

Parabacteroides s   

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Lactobacillales   f   Streptococcaceae   g    Streptoc 

occus s   

 
k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Bifidobacteriales   f   Bifidobacteriaceae 

g Bifidobacterium 
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k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Veillonellaceae   g_ s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f Bacteroidaceae g Bact 

eroides s acidifaciens 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Veillonellaceae   g__Veillonell 

a 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Ruminococcaceae g Rumin 

ococcus s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f Bacteroidaceae g Bact 

eroides s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Erysipelotrichi   o   Erysipelotrichales   f   Erysipelotrichaceae_ 

_g Allobaculum   s   

 

k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   [Paraprevotellaceae]   g_ 

_[Prevotella] s   

 

k   Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o    Bacteroidales   f   S24-7   g s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o Campylobacterales f__Helicoba 

cteraceae g Helicobacter s   

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f g s   

 

k Bacteria p__Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Veillonellaceae g__Phascolar 

ctobacterium s   

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Ruminococcaceae   g s   

 

k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales__f   [Paraprevotellaceae]   g_ 

_YRC22 s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Ruminococcaceae 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Coproco 

ccus s   
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k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Lactobacillales f Streptococcaceae   g   Streptoc 

occus 

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Coriobacteriia   o   Coriobacteriales   f   Coriobacteriaceae_ 

_g Collinsella   s   aerofaciens 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Lactobac 

llus s reuteri 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o   Clostridiales   f   Ruminococcaceae   g   Oscillo 

pira s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f   Prevotellaceae   g   Prev 

otella s   

 

k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   [Paraprevotellaceae]   g_ 

_CF231 s   

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Roseburi 

a s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f   Prevotellaceae   g   Prev 

otella s copri 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales 
 

 
Cólon, 

fezes e 

fígado 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Turicibacterales f   Turicibacteraceae   g   Turicib 

acter s   

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Gammaproteobacteria   o   Pasteurellales   f   Pasteurellacea 

e g Aggregatibacter s pneumotropica 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Blautia_ 

_s   
 

Cólon e k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Gammaproteobacteria   o   Oceanospirillales   f   Halomona 

testículo daceae g   Halomonas   s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Coriobacteriia   o   Coriobacteriales   f   Coriobacteriaceae_ 

_g Collinsella   s   
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k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Roseburi 

a 

 

k   Bacteria   p   Chlamydiae   c   Chlamydiia   o   Chlamydiales   f   Chlamydiaceae__g    Chla 

mydia s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Ruminococcaceae g Rumin 

ococcus s flavefaciens 

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   [Mogibacteriaceae]   g s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Erysipelotrichi   o   Erysipelotrichales   f   Erysipelotrichaceae_ 

_g Coprobacillus   s   
 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Erysipelotrichi   o   Erysipelotrichales   f   Erysipelotrichaceae_ 

_g [Eubacterium]   s   biforme 
 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Clostridiaceae 

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Gammaproteobacteria   o   Pasteurellales   f   Pasteurellacea 

e g Actinobacillus s indolicus 

 

k   Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   RF16   g s   

 
 

 

 
Cólon e 

fezes 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Ruminococcaceae g Rumin 

ococcus s callidus 

 
k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o Campylobacterales f__Helicoba 

cteraceae g Helicobacter s apodemus 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o Campylobacterales f__Helicoba 

cteraceae g Helicobacter s cholecystus 

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Neisseriales   f   Neisseriaceae   g_ 

_Kingella s   

 

k   Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f g s   

 

k Bacteria p Spirochaetes c Spirochaetes o Spirochaetales f Spirochaetaceae g Tr 

eponema s   
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k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   [Paraprevotellaceae]   g_ 

_Paraprevotella s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Coriobacteriia   o   Coriobacteriales   f   Coriobacteriaceae_ 

_g Adlercreutzia   s   

 

k   Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   Rikenellaceae   g s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Lactobac 

llus s delbrueckii 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o   Pseudomonadales   f   Moraxella 

ceae g Acinetobacter s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Bacillales f Bacillaceae   g   Bacillus   s   halod 

urans 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Xanthomonadales f__Xanthomo 

nadaceae g Aquimonas s   

Testículo 
k Bacteria  p  Proteobacteria  c  Betaproteobacteria  o  Burkholderiales  f Oxalobacterace 

e fígado 
ae g   Ralstonia   s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Oceanospirillales f Halomona 

daceae g Halomonas 

 

k   Bacteria   p   Cyanobacteria   c   Chloroplast    o   Streptophyta   f g s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Corynebacteriacea 

e g Corynebacterium s stationis 

 

Fezes e 

fígado k Bacteria 
 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Lachnospiraceae g [Rumino 

coccus] s gnavus 

 

 
Cólon 

k Bacteria p Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Oxalobacterace 

ae 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Dorea   
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k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Ruminococcaceae g Butyric 

coccus s pullicaecorum 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Clostridiaceae g Candidatus 

Arthromitus s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Lactobacillales   f   Enterococcaceae   g   Enteroco 

ccus 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Lactobacillales f Streptococcaceae   g   Streptoc 

occus s agalactiae 

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Coriobacteriia   o   Coriobacteriales   f   Coriobacteriaceae_ 

_g s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o Campylobacterales f__Helicoba 

cteraceae g Flexispira s   

 

k Bacteria p Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Rhizobiales   f   Methylobacteriace 

ae g Methylobacterium s mesophilicum 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o Campylobacterales f__Helicoba 

cteraceae g Flexispira s rappini 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Gemellales__f   Gemellaceae   g   Gemella   s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Staphylococcaceae   g   Jeotgalicocc 

us s psychrophilus 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o   Pseudomonadales   f   Moraxella 

ceae g Enhydrobacter s   

 

k__Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Pseudomonadales   f   Moraxella 

ceae g Acinetobacter s guillouiae 

 

Testículo k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Blautia_ 

_s producta 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o   Pseudomonadales   f   Moraxella 

ceae g Acinetobacter 

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Neisseriales   f   Neisseriaceae   g_ 
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_Neisseria 

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f    [Tissierellaceae]    g    Peptonip 

hilus s   

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Rickettsiales   f   mitochondria 

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Bacillaceae   g   Bacillus   s   badiu 

 

 
 

k   Bacteria   p__Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Dermabacteraceae 

 

k Bacteria p Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Pseudonocardiace 

ae 

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Flavobacteriia o Flavobacteriales f [Weeksellaceae] g 

Chryseobacterium s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c   Alphaproteobacteria   o   Caulobacterales   f   Caulobacterac 

eae g Caulobacter s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Clostridiaceae   g   SMB53   s 

 

 
 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Eubacteriaceae g Pseudora 

mibacter_Eubacterium s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Bacillaceae   g   Bacillus   s   firmu 

 

 
 

k Bacteria p [Thermi] c Deinococci__o Deinococcales f Deinococcaceae   g   Deinoc 

occus s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o   Pseudomonadales   f   Moraxella 

ceae g Acinetobacter s lwoffii 

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   [Exiguobacteraceae]   g s   

 

k Bacteria p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Clostridiaceae   g   Clostridiu 

m s   
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k Bacteria p Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Oxalobacterace 

ae g Massilia 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Ruminococcaceae g Anaero 

runcus s   

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria    c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Rothia s dentocariosa 

 

k    Bacteria    p    Proteobacteria    c    Alphaproteobacteria    o    Rickettsiales    f    Rickettsiaceae 

g Wolbachia s   

 

k   Bacteria   p   Cyanobacteria   c   4C0d-2   o   YS2   f g s   

 

k   Bacteria   p   Acidobacteria   c   [Chloracidobacteria]   o   RB41   f g s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Alphaproteobacteria o Sphingomonadales f Erythrobac 

eraceae 

 

k Bacteria p Actinobacteria c Actinobacteria o Actinomycetales f   Promicromonospo 

aceae g Xylanimicrobium s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Pseudomonadales f Pseudomo 

nadaceae g Pseudomonas__s stutzeri 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Xanthomonadales f__Xanthomo 

nadaceae g Pseudoxanthomonas s mexicana 

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f__[Odoribacteraceae] g 

Butyricimonas s   

 

k   Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   RF32   f g s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Bacillaceae   g   Anoxybacillus   s_ 

_kestanbolensis 

 

k Bacteria p Proteobacteria c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Comamonadac 

eae 

 

k Bacteria p Verrucomicrobia c Verrucomicrobiae o Verrucomicrobiales f Verrucom 

crobiaceae g Prosthecobacter s   
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k   Bacteria    p    Bacteroidetes    c    Flavobacteriia    o    Flavobacteriales    f    [Weeksellaceae]    g 

s   

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Rhizobiales   f   Bradyrhizobiacea 

e 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Deltaproteobacteria o   Syntrophobacterales   f   Syntropha 

ceae 

 

k   Bacteria   p   Planctomycetes   c   Planctomycetia   o   Gemmatales   f   Gemmataceae   g 

Gemmata s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Comamonadac 

eae g Rubrivivax s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o   Pseudomonadales   f   Moraxella 

ceae g Enhydrobacter 

 

k   Bacteria   p   Chloroflexi   c   Anaerolineae   o   H39   f g s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Cytophagia o Cytophagales f Cytophagaceae g Hym 

enobacter s   

 

 

 

 
Fígado 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli   o   Bacillales   f   Staphylococcaceae   g   Staphylococ 

cus s sciuri 

 
k Bacteria p Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Rhizobiales   f   Methylobacteriace 

ae g Methylobacterium 

 

k Bacteria p Bacteroidetes c__Flavobacteriia o Flavobacteriales f [Weeksellaceae] g 

Cloacibacterium s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Alphaproteobacteria o Sphingomonadales f Sphingom 

onadaceae__g Kaistobacter s   

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Rhizobiales   f   Rhizobiaceae   g_ 

_Agrobacterium s   

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria    c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Micrococcus 
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k    Bacteria    p    Proteobacteria    c    Gammaproteobacteria    o    Vibrionales    f    Vibrionaceae 

g Vibrio s rumoiensis 

 

k   Bacteria   p   Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f g s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Bacillales f Thermoactinomycetaceae__g Ther 

moactinomyces s   

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Alcaligenaceae 

g Achromobacter s   

 

k   Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o    Rhodospirillales    f    Acetobactera 

ceae g Roseococcus s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Actinomycetaceae 

g Actinomyces s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Alphaproteobacteria o Sphingomonadales f Sphingom 

onadaceae g Sphingomonas s yabuuchiae 

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria    c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Rothia s   

 

k   Bacteria   p   Cyanobacteria   c   4C0d-2   o   MLE1-12   f g s   

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Rhodocyclales   f   Rhodocyclaceae 

g Hydrogenophilus s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f Porphyromonadaceae g 

Porphyromonas s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Xanthomonadales f__Xanthomo 

nadaceae g Xanthomonas s campestris 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Alphaproteobacteria o   Rhodospirillales   f   Acetobactera 

ceae   g s   

 

k   Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Rhodobacterales   f    Rhodobacter 

aceae g Paracoccus s marcusii 

 

 
Fezes 

k Bacteria p Proteobacteria c Deltaproteobacteria o Desulfovibrionales f Desulfovibr 

onaceae g Desulfovibrio s   
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k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o   Clostridiales   f   Peptostreptococcaceae   g   Cl 

ostridium s ruminantium 

 

k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Peptostreptococcaceae 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o   Campylobacterales   f__Helicoba 

cteraceae g Helicobacter 

 

k Bacteria p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Clostridiaceae   g   Clostridiu 

m 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Lactobacillales 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli   o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Pediococ 

cus 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Ruminococcaceae g Rumin 

ococcus s albus 

 

k   Bacteria    p    Proteobacteria    c    Betaproteobacteria    o    Burkholderiales    f    Alcaligenaceae 

g Sutterella s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli 

 

k Bacteria p Bacteroidetes c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   [Odoribacteraceae]   g 

Odoribacter s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c   Bacilli   o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Pediococ 

cus s cellicola 

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria    c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Rothia 

 

 

 
 

Tabela 4: Táxons únicos e em comum entre as amostras analisadas dos animais nascidos via PC. k: reino; p: 

filo; c: classe; o: ordem; f: família; g: gênero; s: espécie. 

Tecido TAXA 

Cólon, k   Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   Porphyromonadaceae   g 
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fezes, Parabacteroides s   

testículo e 

fígado 
k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Bifidobacteriales   f   Bifidobacteriacea 

e g Bifidobacterium 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Blautia_ 

_s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Lactobac 

llus s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Coriobacteriia   o   Coriobacteriales   f   Coriobacteriaceae_ 

_g Collinsella   s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Ruminococcaceae g Rumin 

ococcus s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f Bacteroidaceae g Bact 

eroides s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Erysipelotrichi   o   Erysipelotrichales   f   Erysipelotrichaceae_ 

_g Allobaculum   s   

 

k   Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   S24-7   g s   

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f g s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Lactobac 

llus 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Enterobacteriales f Enterobact 

eriaceae 

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Ruminococcaceae   g s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Lactobacillales f Streptococcaceae   g   Streptoc 

occus 

 

k Bacteria p Chlamydiae c Chlamydiia o Chlamydiales f Chlamydiaceae__g   Chla 

mydia s   
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k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Pseudomonadales f Pseudomo 

nadaceae g Pseudomonas 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Peptostreptococcaceae   g   

 

 
 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o    Lactobacillales    f    Lactobacillaceae    g__Lactobac 

llus s salivarius 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Rosebur 

a s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Lactobac 

llus s helveticus 

 

Cólon, 

fígado e 

testículo k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f g s   
 

k Bacteria p Proteobacteria c Deltaproteobacteria o Desulfovibrionales f Desulfovib 

ionaceae g Desulfovibrio s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f Bacteroidaceae g Bact 

eroides s acidifaciens 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Blautia_ 

_s producta 

 

 

Cólon, 

fezes e 

k   Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   [Paraprevotellaceae]   g_ 

_[Prevotella] s   

testículo k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o Campylobacterales f__Helicoba 

cteraceae g Helicobacter s   

 

k   Bacteria    p    Firmicutes__c    Clostridia    o    Clostridiales    f    Lachnospiraceae    g    Rosebur 

a 

 

k Bacteria p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Clostridiaceae   g   Clostridiu 

m s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Veillonellaceae g__Phascolar 

ctobacterium s   
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k Bacteria p Spirochaetes c Spirochaetes o Spirochaetales f Spirochaetaceae g Tr 

eponema s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Ruminococcaceae 

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f__Lachnospiraceae    g    Coproco 

ccus s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Coriobacteriia   o   Coriobacteriales   f   Coriobacteriaceae_ 

_g Collinsella   s   aerofaciens 

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales    f    Ruminococcaceae    g    Oscillo 

pira s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f   Prevotellaceae   g   Prev 

otella s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f   Prevotellaceae   g   Prev 

otella s copri 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Erysipelotrichi   o   Erysipelotrichales   f   Erysipelotrichaceae_ 

_g Coprobacillus   s   
 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Lactobacillales f Streptococcaceae   g   Streptoc 

occus s   

 

 

 

 
Cólon, 

fezes e 

fígado 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Veillonellaceae   g__Veillonell 

a 

 
k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Turicibacterales f   Turicibacteraceae   g   Turicib 

acter s   

 

k   Bacteria    p    Firmicutes__c    Clostridia    o    Clostridiales    f    Veillonellaceae    g__Veillonell 

a s   

 

 

 
 

Fezes, 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g s   

 
k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Gammaproteobacteria   o   Pasteurellales   f   Pasteurellacea 

testículo e 
e g  Aggregatibacter  s    pneumotropica 

fígado 
 

k Bacteria   p   Actinobacter 

 

Cólon e k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae   g   Lactobac 
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fígado llus s   reuteri 
 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Lachnospiraceae g [Rumin 

ococcus] s gnavus 

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Veillonellaceae   g_ s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Dorea   

 

 
 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Coriobacteriia   o   Coriobacteriales   f   Coriobacteriaceae_ 

_g s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Deltaproteobacteria o Desulfovibrionales f Desulfovib 

ionaceae   g s   

 

 

 

 
Cólon e 

fezes 

k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o Campylobacterales f__Helicoba 

cteraceae g Helicobacter s cholecystus 

 
k   Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f g s   

 

k   Bacteria   p   Cyanobacteria   c   4C0d-2   o   YS2   f g s   

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Alcaligenaceae 

g Sutterella s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f   [Odoribacteraceae]   g 

Butyricimonas s   

 

k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   [Paraprevotellaceae]   g_ 

_Paraprevotella s   

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f Bacteroidaceae g Bact 

eroides s eggerthii 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales 
 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Gammaproteobacteria   o   Pseudomonadales   f   Moraxella 

Testículo e
ceae g   Acinetobacter   s   

fígado 
 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Oceanospirillales f Halomona 

daceae g Halomonas s campisalis 
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k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli   o   Bacillales   f   Staphylococcaceae   g   Staphylococ 

cus 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Bacillales f Bacillaceae   g   Bacillus   s   halod 

urans 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Xanthomonadales f__Xanthom 

onadaceae g Aquimonas s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Actinomycetaceae 

g Actinomyces s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Lactobacillales   f   Aerococcaceae   g   Aerococcu 

    s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o Oceanospirillales f Halomona 

daceae g Halomonas 

 

k   Bacteria   p   Cyanobacteria   c   Chloroplast   o   Streptophyta   f g s   

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria    c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Nesterenkonia s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Rubrobacteria   o   Rubrobacterales   f   Rubrobacteraceae_ 

_g Rubrobacter   s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Bacillaceae   g   Bacillus 
 

k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o Campylobacterales f__Helicoba 

cteraceae g Helicobacter s rodentium 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f   Ruminococcaceae   g   Clostri 

dium s methylpentosum 

 

Cólon k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Peptococcaceae   g s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Lachnospiraceae g [Rumin 

ococcus] s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Ruminococcaceae g Butyri 

cicoccus s pullicaecorum 
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k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales 

 

k Bacteria p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Eubacteriaceae   g   Anaerofus 

is s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o Campylobacterales f__Helicoba 

cteraceae g Helicobacter 

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Gammaproteobacteria 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Epsilonproteobacteria o   Campylobacterales   f__Helicoba 

cteraceae g Helicobacter s apodemus 

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria 

 

k Bacteria p Deferribacteres   c   Deferribacteres   o   Deferribacterales   f   Deferribacterace 

ae g Mucispirillum s schaedleri 

 

k   Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   RF32   f g s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Erysipelotrichi   o   Erysipelotrichales   f   Erysipelotrichaceae_ 

_g Clostridium   s   ramosum 

 

k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   [Paraprevotellaceae]   g_ 

_CF231 s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o   Clostridiales   f   Veillonellaceae   g__Anaerosi 

nus s glycerini 

 

k Bacteria 

 

k   Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   [Mogibacteriaceae]   g s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Coriobacteriia   o   Coriobacteriales   f   Coriobacteriaceae_ 

_g Adlercreutzia   s   
 

k   Bacteria   p   Proteobacteria   c   Gammaproteobacteria   o   Pseudomonadales    f    Moraxella 

ceae g Enhydrobacter s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o   Pseudomonadales   f   Moraxella 

ceae g Acinetobacter s guillouiae 
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k   Bacteria    p    Proteobacteria    c    Betaproteobacteria    o    Neisseriales    f    Neisseriaceae__g_ 

s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f [Mogibacteriaceae] g Anaer 

ovorax s   

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria    c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Kocuria s   

 

Testículo k Bacteria p Bacteroidetes c Flavobacteriia o Flavobacteriales f [Weeksellaceae] g 

Chryseobacterium s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Lactobacillales   f   Enterococcaceae   g   Enteroco 

ccus 

 

k   Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Rhodospirillales    f    Rhodospirilla 

ceae g Phaeospirillum s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Comamonadac 

eae g Rubrivivax s gelatinosus 

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Gammaproteobacteria o   Pseudomonadales   f   Moraxella 

ceae g Acinetobacter s lwoffii 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Lactobacillales f   Leuconostocaceae   g   Leucon 

ostoc s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Corynebacteriacea 

e g Corynebacterium s   

 

k Bacteria p Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Oxalobacterace 

ae g Ralstonia s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Alphaproteobacteria o Sphingomonadales f Sphingom 

onadaceae g Sphingomonas 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Lactobacillales f Streptococcaceae   g   Streptoc 

occus s anginosus 
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k Bacteria p Proteobacteria   c   Deltaproteobacteria   o   Desulfarculales   f   Desulfarculace 

ae   g s   

 

k   Bacteria   p   Elusimicrobia   c   Elusimicrobia   o   Elusimicrobiales   f g s   

 

k    Bacteria    p    Proteobacteria    c    Alphaproteobacteria    o    Rickettsiales    f    Rickettsiaceae 

g Wolbachia s   

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Alcaligenaceae 

g Achromobacter s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Bacillaceae 

 

k   Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria    o    Rhizobiales    f    Methylobacteriac 

eae   g s   

 

k   Bacteria   p   Acidobacteria   c   [Chloracidobacteria]   o   RB41   f g s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Alphaproteobacteria o Sphingomonadales f Sphingom 

onadaceae g Sphingomonas s yabuuchiae 

 

k Bacteria p Proteobacteria c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Comamonadac 

eae g Brachymonas s denitrificans 

 

k Bacteria p Cyanobacteria c Synechococcophycideae o Synechococcales f Synecho 

coccaceae g Synechococcus s   

 

k Bacteria p Fusobacteria c   Fusobacteriia   o   Fusobacteriales   f   Leptotrichiaceae   g 

Leptotrichia s   

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria    c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Kocuria 

 

k Bacteria p Proteobacteria c Alphaproteobacteria o Sphingomonadales f Erythrobac 

eraceae   g s   

 

k Bacteria p Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Staphylococcaceae   g   Jeotgalicocc 

us s psychrophilus 

 

k Bacteria p Proteobacteria c   Betaproteobacteria   o   Burkholderiales   f   Comamonadac 

eae 
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k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   Rikenellaceae 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Clostridi 

um s clostridioforme 

 

k Bacteria   p   Fusobacteria   c   Fusobacteriia   o   Fusobacteriales   f   Fusobacteriaceae   g_ 

_Fusobacterium s   
 

k Bacteria p Bacteroidetes c Sphingobacteriia o Sphingobacteriales f   Sphingobacteri 

aceae 

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Rickettsiales   f    mitochondria 

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Actinomycetaceae 

g Actinobaculum s   

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Dermabacteraceae 

 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Corynebacteriacea 

e g Corynebacterium s kroppenstedtii 

 

 

 

Fígado 

k Bacteria p Bacteroidetes c Cytophagia o Cytophagales f Cytophagaceae   g   Pont 

bacter s   

 
k   Bacteria   p   Tenericutes    c   Mollicutes   o   RsaHF231   f g s   

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Bacillales   f   Planococcaceae 

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Gammaproteobacteria   o   Pasteurellales   f   Pasteurellacea 

e g Aggregatibacter 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Clostridi 

um 

 

k Bacteria p Firmicutes__c Clostridia o Clostridiales f Ruminococcaceae g Faecali 

bacterium s prausnitzii 

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria    c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Rothia s dentocariosa 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Gemellales__f   Gemellaceae   g   Gemella   s   
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k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Actinobacteria   o   Actinomycetales   f   Corynebacteriacea 

e g Corynebacterium s stationis 

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Bacteroidia o Bacteroidales f Porphyromonadaceae g 

Porphyromonas s   

 

k    Bacteria    p    Actinobacteria    c    Actinobacteria    o    Actinomycetales    f    Micrococcaceae 

g Arthrobacter s   

 

k Bacteria p Proteobacteria c Alphaproteobacteria o Rhodobacterales f   Rhodobacter 

aceae g Rhodobacter s   

 

k   Bacteria   p   Acidobacteria   c   Acidobacteria-6   o   iii1-15   f   mb2424   g s   

 

k   Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Caulobacterales    f    Caulobactera 

ceae g Brevundimonas s vesicularis 

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Gammaproteobacteria   o   Pasteurellales   f   Pasteurellacea 

e 

 

k Bacteria   p   Proteobacteria   c   Alphaproteobacteria   o   Rhizobiales 

 

k Bacteria p Bacteroidetes c Cytophagia o Cytophagales f Cytophagaceae g Lea 

dbetterella s   

 

k   Bacteria   p c o f g s   
 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Lachnospiraceae   g   Rosebur 

a s inulinivorans 

 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Bacilli   o   Lactobacillales   f   Lactobacillaceae 

 
 
 

Fezes 

k Bacteria   p   Actinobacteria   c   Coriobacteriia   o   Coriobacteriales   f   Coriobacteriaceae 

k Bacteria p Firmicutes__c Bacilli o Lactobacillales 

k Bacteria   p   Firmicutes 

 

k Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   [Paraprevotellaceae]   g_ 

_YRC22 s   

 
 

k Bacteria   p   Firmicutes__c   Clostridia   o   Clostridiales   f   Ruminococcaceae   g   Rumin 
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Tabela 5: Índices de α-diversidade das amostras: Shannon, Faith-PD e Chao1. PV: parto vaginal. PC: parto 

cesárea. Cólon DPN 1 PV: n=2; PC: n=3. Cólon DPN 21: n=3/grupo; Fezes DPN 21: n=3/grupo; Fígado DPN 

21: n=3/grupo; Testículo DPN 21: n=3/grupo. 

Índice Grupo n Média Desvio padrão p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shannon 

Cólon DPN1 PV 2 1,41 0,18  

 
- Cólon DPN1 PC 3 0,97 0,84 

Cólon DPN21 PV 3 3,35 0,94 
 

 
 

- Cólon DPN21 PC 3 3,41 0,94 

Fezes PV 3 3,25 0,78 
 

 
 

- Fezes PC 3 3,39 0,20 

Fígado PV 3 0,23 0,06 
 

 
 

- Fígado PC 3 1,03 0,98 

Testículo PV 3 1,16 1,49 
 

 
 

- Testículo PC 3 0,89 0,93 

 

 

 

Faith-PD 

Cólon DPN1 PV 3 6,50 0,06  
0,083265 

Cólon DPN1 PC 3 6,95 0,10 

Cólon DPN21 PV 3 7,75 0,22 
 

0,827259 

Cólon DPN21 PC 3 6,69 0,19 

ococcus   s   flavefaciens 

k Bacteria p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   [Odoribacteraceae]   g   

Odoribacter s   

k   Bacteria   p   Bacteroidetes   c   Bacteroidia   o   Bacteroidales   f   Rikenellaceae   g s   
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Fezes PV 3 7,29 0,12 

 

0,827259 

Fezes PC 3 7,09 0,06 

Fígado PV 3 6,41 0,26 
 

0,275234 

Fígado PC 3 6,32 1,26 

Testículo PV 3 6,31 0,11 
 

0,827259 

Testículo PC 3 6,23 0,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chao 1 

Cólon DPN1 PV 3 16,50 0,71  

 
- Cólon DPN1 PC 3 22,33 5,69 

Cólon DPN21 PV 3 29,67 0,58 
 

 
 

- Cólon DPN21 PC 3 28,00 6,08 

Fezes PV 3 29,00 2,65 
 

 
 

- Fezes PC 3 27,67 3,61 

Fígado PV 3 17,00 1,73 
 

 
 

- Fígado PC 3 19,00 9,85 

Testículo PV 3 28,00 1,00 
 

 
 

- Testículo PC 3 24,00 3,21 

 

Tabela 6: índice de α diversidade: equabilidade. PV: parto vaginal. PC: parto cesárea. Cólon DPN 1 PV: n=2; 

PC: n=3. Cólon DPN 21: n=3/grupo; Fezes DPN 21: n=3/grupo; Fígado DPN 21: n=3/grupo; Testículo DPN 21: 

n=3/grupo. 

α-diversidade - equabilidade 

 Grupo 1 Grupo 2 H p q 
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PV 

 

 

 

Cólon DPN 1 

Cólon DPN 21 3 0,083265 0,178424 

Fezes 1,333333 0,248213 0,385158 

Fígado 3 0,083265 0,178424 

Testículo 0,333333 0,563703 0,746077 

 

 
 

Cólon DPN 21 

Fezes 0,047619 0,827259 0,827259 

Fígado 3,857143 0,049535 0,139316 

Testículo 3,857143 0,049535 0,139316 

Fezes Fígado 3,857143 0,049535 0,139316 

Testículo 2,333333 0,12663 0,203513 

Fígado Testículo 3,857143 0,049535 0,139316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC 

 

 

 

ólon DPN 1 

Cólon DPN 21 2,333333 0,12663 0,203513 

Fezes 2,333333 0,12663 0,203513 

Fígado 0,047619 0,827259 0,827259 

Testículo 0,428571 0,512691 0,744229 

 

 
 

ólon DPN 21 

Fezes 0,047619 0,827259 0,827259 

Fígado 3,857143 0,049535 0,139316 

Testículo 3,857143 0,049535 0,139316 

 

Fezes 

Fígado 3,857143 0,049535 0,139316 

Testículo 3,857143 0,049535 0,139316 

Fígado Testículo 0,047619 0,827259 0,827259 
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Tabela 7: Análise de β-diversidade para os dados quantitativos – UniFrac não ponderado. PV: parto vaginal. PC: 

parto cesárea. Cólon DPN 1 PV: n=2; PC: n=3. Cólon DPN 21: n=3/grupo; Fezes DPN 21: n=3/grupo; Fígado 

DPN 21: n=3/grupo; Testículo DPN 21: n=3/grupo. 

β-diversidade – UniFrac não ponderado 

Grupo 1 Grupo 2 Permutações pseudo-F p q 

PV 

 

 

 

Cólon DPN 1 

Cólon DPN 21 999 6,857326 0,111 0,150429 

Fezes 999 5,645831 0,103 0,150429 

Fígado 999 3,623615 0,116 0,150429 

Testículo 999 5,987652 0,106 0,150429 

 

 
Cólon DPN 21 

Fezes 999 0,51676 0,901 0,901 

Fígado 999 4,385777 0,082 0,150429 

Testículo 999 1,969143 0,093 0,150429 

 
Fezes 

Fígado 999 4,144466 0,106 0,150429 

Testículo 999 2,0197706 0,098 0,150429 

Fígado Testículo 999 2,949959 0,098 0,150429 

PC 

 

 

 

Cólon DPN 1 

Cólon DPN 21 999 2,920439 0,087 0,150429 

Fezes 999 2,591533 0,101 0,150429 

Fígado 999 0,955658 0,615 0,643605 

Testículo 999 1,594023 0,104 0,150429 

 
Cólon DPN 21 

Fezes 999 0,438015 0,677 0,692386 

Fígado 999 2,492001 0,104 0,150429 
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Testículo 999 1,926908 0,103 0,150429 

 
Fezes 

Fígado 999 2,309206 0,082 0,150429 

Testículo 999 1,669966 0,103 0,150429 

Fígado Testículo 999 1,591616 0,211 0,245769 

 

Tabela 8: Análise de β-diversidade para os dados quantitativos – UniFrac ponderado. PV: parto vaginal. PC: 

parto cesárea. Cólon DPN 1 PV: n=2; PC: n=3. Cólon DPN 21: n=3/grupo; Fezes DPN 21: n=3/grupo; Fígado 

DPN 21: n=3/grupo; Testículo DPN 21: n=3/grupo. 

β-diversidade - UniFrac ponderado 

Grupo 1 Grupo 2 Permutações pseudo-F p q 

PV 

 

 

 

Cólon 

DPN 1 

Cólon 

DPN 21 

 
999 

 
1,8747 

 
0,2720 

 
0,3600 

Fezes 999 3,1703 0,1090 0,1707 

Fígado 999 6,5461 0,1100 0,1707 

Testículo 999 5,4978 0,1100 0,1707 

 

Cólon 

DPN 21 

Fezes 999 2,8848 0,0970 0,1707 

Fígado 999 8,0666 0,0890 0,1707 

Testículo 999 5,7689 0,1020 0,1707 

 
Fezes 

Fígado 999 33,6906 0,0860 0,1707 

Testículo 999 25,1970 0,0950 0,1707 

Fígado Testículo 999 2,9078 0,0950 0,1707 

PC 

Cólon 

DPN 1 

Cólon 

DPN 21 

 
999 

 
3,9466 

 
0,0900 

 
0,1707 
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Fezes 999 6,1446 0,1010 0,1707 

Fígado 999 0,3191 0,7940 0,8202 

Testículo 999 0,9754 0,7060 0,7564 

 

Cólon 

DPN 21 

Fezes 999 0,1203 1,0000 1,0000 

Fígado 999 4,2433 0,0840 0,1707 

Testículo 999 5,0353 0,0930 0,1707 

 
Fezes 

Fígado 999 6,7019 0,0910 0,1707 

Testículo 999 8,3411 0,1070 0,1707 

Fígado Testículo 999 0,7448 0,8020 0,8202 

 


