
 

 

 

 

O IMPACTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS NA FORMAÇÃO 

E MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL NA INFÂNCIA 

 

Introdução: A formação da microbiota Intestinal (MI) ocorre durante os primeiros anos de 
vida da criança, tendo início durante a gestação e sendo estabelecida após a concepção. 
A MI consiste em uma população diversa de microrganismos que habitam o trato 
gastrointestinal humano. Uma composição adequada da microbiota contribui 
potencialmente para a saúde, visto que atua como barreira protetora contra patógenos, 
melhorando o sistema imune, além de contribuir de forma significativa para a manutenção 
da saúde. Entretanto vários fatores podem impactar de maneira negativa na formação e 
modulação da microbiota intestinal, sendo a introdução de alimentos ultraprocessados um 
deles, pois possuem uma composição nutricional desfavorável, promovendo uma resposta 
pró-inflamatória e aumento da permeabilidade intestinal. Objetivo: Ressaltar as 
consequências à nível intestinal do consumo de alimentos ultraprocessados na infância, e 
sua influência na formação e modulação da microbiota intestinal. Métodos: O referente 
estudo foi elaborado através de pesquisas nas bases de dados Google Acadêmico e 
Pubmed, com artigos que tiveram suas publicações realizadas entre os anos de 2017 e 
2021, nos idiomas português, inglês e espanhol, os termos de busca utilizados foram: 
ultraprocessados, infância, microbiota intestinal, e alimentação. Resultados: Estudos 
mostram que a microbiota intestinal sofre influência de diversos fatores, como o tipo de 
parto, aleitamento, ambiente, utilização de medicamentos, introdução alimentar e 
alimentação durante as fases da vida, tais fatores são fundamentais para a formação e 
modulação da MI. É evidenciado que fatores que afetam o equilíbrio da microbiota intestinal, 
podem impactar negativamente no epitélio intestinal, destruir as tight junctions (junções 
intercelulares entre os enterócitos), aumentando a permeabilidade intestinal, favorecendo 
a entrada de lipopolissacarídeos (LPS) na corrente sanguínea, tal aumento de LPS na 
corrente sanguínea é chamado de endotoxemia, e a disbiose se relaciona com o 
desenvolvimento de diversas patologias, que incluem doenças autoimunes, inflamatórias, 
alergia, diabetes, obesidade e alterações metabólicas. Ademais, a dieta é o principal 
determinante do perfil da microbiota em qualquer fase da vida, estudos mostram que dietas 
baseadas em alimentos processados e ultraprocessados podem impactar de forma 
negativa nas espécies microbianas comensais que habitam o trato gastrointestinal (GI) 
humano, aumentando a permeabilidade intestinal, podendo comprometer a fisiologia 
digestiva, imunológica e neural. Assim, o padrão alimentar durante a infância é considerado 
determinante na colonização e no perfil da MI, sendo o período de sua formação decisivo 
para o estabelecimento de uma microbiota saudável, visto que 60-70% destas bactérias 
permanecem inalteradas ao longo da vida. Conclusão: A formação e modulação da 
microbiota intestinal é de enorme importância para à saúde, inclusive à nível cerebral e 
imunológico, tendo a alimentação um grande impacto. Alimentos ultraprocessados 
possuem uma composição com baixos níveis de fibras e altos de gorduras saturadas, 
açúcares e sódio, causando alterações na composição da microbiota intestinal e na 
integridade de sua permeabilidade. Deste modo, o desenvolvimento do microbioma 
intestinal durante a infância é um momento crucial pois possui impactos diretos na fisiologia 
do indivíduo e conturbações nessa etapa podem acarretar em enfermidades imunológicas, 
e vulnerabilidades à processos inflamatórios e infecciosos, comprometendo o 
desenvolvimento e qualidade de vida. 
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