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1. RESUMO 

A amamentação é o ato natural que garante a sobrevivência nutricional e imunológica 

do bebê nos primeiros meses de vida e além da base biológica é também a base 

emocional entre mãe e filho. O contato com o seio materno promove uma interação 

que auxilia a formação da flora normal da pele e trato digestório, por outro lado, o seio 

materno é um órgão externo que está exposto a uma grande diversidade de 

microrganismos, estando inclusos alguns patógenos que podem gerar doenças na 

mãe e no bebê. No intuito de avaliar a ocorrência e as possibilidades da transmissão 

de bactérias de alta virulência durante a amamentação, avaliamos a diversidade da 

flora bacteriana presente em seios de mães lactantes em uma cidade do interior 

paulista. Nossos resultados mostraram uma grande frequência de bactérias gram 

positivas pertencentes aos gêneros Sthaphylococcus, Streptococcus, Bacillus, 

Lactobacillus, Bifidobacterium e Micrococcus, e gram negativas dos gêneros 

Escherichia. O leite materno produz diversos oligossacarídeos não absorvíveis pelo 

trato digestório humano que por sua vez são metabolizados por diversas espécies 

bacterianas, auxiliando o desenvolvimento dessas espécies. Por outro lado, 

patógenos também utilizam e, dentre eles, o Sthaphylococcus aureus, responsável 

por mastites e também infecções gástricas e de pele. Todos esses fatores ressaltam 

a importância do aleitamento quanto a necessidade do reforço imunológico contra 

infecções, porém, hábitos de higiene devem ser preservados para que não haja o 

acúmulo excessivo de patógenos. 

Palavras chaves: amamentação, flora bacteriana, gram positivos, gram negativos, 

leite materno. 

2. INTRODUÇÃO 

A formação da microbiota normal dos seres humanos acontece a partir do nascimento 

onde o feto que vivia em um ambiente estéril e protegido passa a ser exposto aos 

microrganismos da mãe e do ambiente externo. Ao nascer a criança possui uma 

massa intestinal quase isenta de microrganismos denominada de mecônio, e que  
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compõe as primeiras fezes do bebê. As bactérias têm origem no líquido amniótico e 

são ingeridas pelo recém-nascido durante a gestação, além disso também ingere 

células epiteliais, líquido amniótico, muco e pelos corporais do próprio bebê. Sendo 

assim, o trato digestório ainda não é colonizado por microrganismos (Trabulsi, 

Alterthum,2014). 

 Cada região do corpo do recém-nascido possui uma microbiota com características 

próprias, onde, com o passar do tempo, são modificadas e determinadas por diversos 

fatores, como a dieta, idade, estado hormonal, saúde, higiene pessoal, entre outros 

(Murray, Rosenthal, Pfaller. 2014). 

Na microbiota intestinal da criança que é amamentada por mamadeiras encontramos 

mais coliformes e bacteroides, já nas amamentada no seio podemos encontrar uma 

menor quantidade de Clostrídeos, Enterococcus, Klebsiella, Enterobacter, E. Coli, 

além de uma predominância de bifidobatérias que é favorecida devido ao ph intestinal 

dos bebês, que também é influenciado dependendo do tipo de amamentação. (Novak 

et al., 2001.) 

Na microbiota da cavidade oral encontramos bactérias dos gêneros Staphylococcus, 

Streptococcus, Neisseria, Bacteroides, Treponema, entre outros. E na microbiota 

cutânea encontramos uma maior predominância de bactérias dos gêneros 

Staphylococcus, Corynebacterium e Propioniobacterium. Em menor frequência são 

encontrados Streptococcus e outras bactérias. (Brooks, Butel, Morse, 2000.) 

Essas espécies bacterianas também fazem parte da flora normal transitória e 

residente. A flora transitória permanece na pele por horas, dias ou semanas. É 

constituída por microrganismos não-patogênicos ou potencialmente patogênicos que 

não provocam doenças, originam-se do meio ambiente e não se estabelecem de 

forma permanente. A flora residente é constituída por microrganismos fixos que são 

encontrados regularmente em áreas e idades determinadas. Esta permanece intacta, 

porem se é perturbada, ocorre à colonização e proliferação dos microrganismos 

transitórios, podendo causar doenças. (Brooks, Butel, Morse, 2000.) 

Um dos agentes mais relacionados a enfermidades são bactérias do gênero 

Staphylococcus que causa diversos processos infecciosos como: bacteremia,  
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pneumonia, infecções de pele e tecidos moles. Já as bactérias do gênero 

Streptococcus infecções respiratórias, em tecidos moles e pele, endocardites, sepse  

e meningites. Um exemplo é o Streptococcus pneumoniae, responsável por causar 

bacteremia e meningites graves (Trabulsi, Alterthum.2014). A Candida albicans que 

também é causadora de infecções, principalmente quando se tem alguma lesão, pode 

atingir os ductos lactíferos dependendo da gravidade da situação (Novak et al., 2001.)  

Em lugares úmidos, como nos seios de mães que amamentam, o contato do leite 

materno com a pele fornece um ambiente propício para o crescimento de bactérias, 

visto que neste local se encontra não somente a flora normal do seio da lactante, mas 

também a flora oral do bebê, sabendo-se também que muitas destas tais bactérias 

encontradas nestes locais podem ser transmitidos pela chupeta contaminada, bico da 

mamadeira, etc. (Novak et al., 2001). 

Sabendo-se da possibilidade de transmissão de doenças entre a mãe e o bebê, 

quando ocorre o aparecimento de sintomas na mãe, geralmente o bebê já foi exposto 

ao agente patológico em questão. Neste caso, a amamentação se torna ainda mais 

necessária, visto que a carência do leite materno diminuiu a ingestão de anticorpos e 

assim ocorrerá um risco ainda maior de adoecer, já que devido suas propriedades 

nutricionais e imunológicas é um alimento indispensável para o recém-nascido nos 

primeiros meses de vida, onde tem a função de protegê-los e nutrir permitindo seu 

crescimento e desenvolvimento de forma saudável (Lamounier, Moulin, Xavier, 2004). 

Durante a amamentação a mulher deve adotar alguns cuidados como, evitar alimentos 

muito temperados que possam interferir no sabor do leite, não fumar e ingerir bebidas 

alcoólicas, fazer exercícios físicos moderados e evitar o uso de medicamentos. Além 

disso, alguns médicos recomendam não realizar a assepsia das mamas antes da 

amamentação, visto que estas possuem uma flora normal e são importantes para o 

desenvolvimento imunológico do bebê (Reps, 2014). 

 As mamas são órgãos externos e estão sujeitas a contaminação por microrganismos 

patogênicos, principalmente os patógenos oportunistas que são membros da 

microbiota normal da mãe. Esses organismos não possuem doenças em locais 

normais, mas estabelece doença quando são introduzidos em sítios desprotegidos 

podendo prejudicar a saúde do bebê (Murray, Rosenthal, Pfaller. 2014). 
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A amamentação garante a sobrevivência do recém-nascido nutricionalmente e 

imunologicamente e, a prevenção de processos infecciosos como mastites na mãe, 

candidíases e outras estomatites na criança, garante a continuidade do processo 

nutricional e a do processo de formação da flora microbiana natural do bebê. A 

presença de microrganismos patogênicos e probióticos, levam a divergência de 

opiniões quanto a higienização ou não das mamas antes do aleitamento que em 

conjunto com a rotina da mãe e o perfil da flora normal de cada indivíduo gera a 

necessidade de uma constante avaliação na busca de microrganismos probióticos e 

outros com potencial patogênico nos seios de lactantes. 

 

 

3. OBJETIVOS 

Neste estudo, objetivamos investigar a diversidade microbiana em seios de lactantes 

e verificar a real necessidade da higienização antes da amamentação. 

 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Coleta preparo das amostras 

Cada lactante recebeu uma placa com o ágar nutriente suplementado (1,5g do ágar 

nutriente, peptona a 1%, extrato de levedura 1,5% e glicose 1%), que realizou um 

imprinting do próprio seio nas regiões da aréola e mamilo. Logo após as placas foram 

incubadas em estufa bacteriológica a 37o C por 24 horas. As colônias foram 

selecionadas de acordo com suas diferenças macroscópicas e isoladas pela técnica 

de esgotamento em ágar sangue (Balows et al, 1991). 

O isolamento dos microrganismos foi realizado em ágar nutriente (Faddin, J.F 1980) 

suplementado com 1% de glicose e também em ágar sangue a 5.% (ágar 1,5% 

adicionado 10% de sangue total de coelho) . 

 

4.2 Isolamento de microrganismos 

As amostras foram identificadas pela coloração de gram e testes bioquímicos, onde 

as gram positivas seguiram para testes de catalase e coagulase e as gram negativas  
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foram inoculadas em ágar MacConkey e para meio de cultivo Rugai (Oplustil et al, 

2000) para a identificação de bactérias gram-negativas.  

 

4.3 Coleta de dados 

As mães participantes da pesquisa responderam um questionário onde continha 

perguntas sobre a saúde e bem-estar da mãe e do bebe, como a dieta, histórico de 

doenças, uso de medicamentos, higiene da mama, entre outros. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

É evidente que existe ainda muitas dúvidas sobre a amamentação, e que a mãe é 

considerada a principal fonte de microrganismos importantes para o estabelecimento 

da microbiota digestiva e da flora do recém-nascido (AntunesI et al, 2007)., visto que 

a manifestação de microrganismos no bebê depende de hábitos e rotinas relacionadas 

a mãe. Apesar de haver um padrão de espécie bacterianas nos diferentes sistemas 

orgânicos, incluindo a pele, cada indivíduo compõe sua flora normal de acordo com o 

hábito alimentar, origem geográfica, grupo familiar, entre outros fatores (Giugliani 

2004). Essa diversidade reflete diretamente na flora do lactente, podendo, no 

processo de construção da flora, gerar frequentes desconfortos gastrointestinais. Por 

outro lado, o contato com numerosas espécies bacterianas auxilia na formação de 

uma flora microbiana consistente e eficaz, isso faz que vários profissionais médicos 

orientem suas pacientes a não higienizar os seios antes de amamentar. Nossos 

resultados sugerem até o momento, que há variabilidade de espécies entre lactantes  

e mostram a presença de bactérias potencialmente patogênicas, causadoras de 

mastite em mulheres e diarreia aguda em crianças que dependendo da idade e do 

estado geral de saúde pode levar à internação. Na entrevista com as mães, a maioria 

não observa a preocupação com a higiene dos seios e esse grupo foi o que 

apresentou a maior quantidade de unidades formadoras de colônia, muitas vezes 

incontáveis.  

O grande número de unidades formadores de colônia também leva a um maior número 

de espécies e dentre elas possíveis patógenos com um inócuo mínimo capaz de gerar  



 

 

CATEGORIA EM ANDAMENTO  

infecções. Em conjunto, nossos resultados reforçam a necessidade da higienização 

dos seios antes da amamentação, porém, a frequência, intensidade e o produto a ser 

utilizado, além do próprio leite, deve ser avaliado nas primeiras semanas de vida do 

bebê. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Iniciamos buscas de mães lactantes com disponibilidade para contribuir com a 

pesquisa. Os testes foram realizados, até o momento, em 10 lactantes concordantes 

com a pesquisa que estavam na faixa etária de 18 a 40 anos. Para a realização deste 

estudo, foram consideradas as diretrizes éticas da pesquisa em seres humanos, 

recomendado pela Comissão Nacional de Pesquisa com aplicação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

De acordo com o questionário por elas respondido, 6 bebês entre 1 a 5 meses de 

idade são alimentados apenas pelo leite materno, 3 com 5 a 24 meses de idade, além 

de leite materno, papinhas e frutas e possuem, e apenas 1 com 3 meses de idade, 

além da amamentação do leite materno, faz o reforço com Apitamil® AR. Os bebês 

não possuíam nenhum tipo de doença ou alergia até o momento e apenas 3 destes 

faziam uso de algum medicamento nos últimos sete dias, que incluía paracetamol 

para a cólica, vitamina D, medicamento homeopático e para gases. Um bebê com 2 

meses de idade faz acupuntura e tratamento baseado em medicina quântica. A 

maioria das mães faziam dieta sem restrições, apenas 2 dizia ter restrições de 

refrigerante, carne, alimentos gordurosos, chocolate e alimentos apimentados. Não 

estavam com nenhuma doença infecciosa até o momento, sendo parte do histórico 

familiar doenças como diabetes, colesterol, talassemia, hipertensão, câncer, 

Alzheimer e rinite. A assepsia das mamas é realizada apenas por 3 mães que 

utilizavam o sabão tradicional, as outras diziam não ser necessário realizar a limpeza 

ou não saber qual a melhor conduta a tomar. 

Nossos resultados até o momento demostraram a prevalência das espécies 

Staphylococcus aureus, S. epidermides, Streptococcus sp e Micrococcus sp (gráfico 



 

 

1). Bacilos gram positivos esporulados e não esporulados compatíveis com os 

gêneros Bacillus e Lactobacillus e Bifidobacterium. Dentre as gram negativas a 

principal ocorrência foi cocobacilos gram negativos característicos de coliformes 

(Tabela 1).  

 

Mãe 
Nº de 

colônias 
total 

Coloração 
de gram 

Catalase Hemólise 
Coagulase 

positiva 

Predominância 
de 

microrganismos 

 

Incontáveis Gram 
positivas 

 
Colônias 

(+): CM (V), 
A, B, C, F, 

H, L 
 

Colônias (-): 

CP, J, 

γ Colônias: F 
e B 

 
- Streptococcus 
-Staphylococcus 
aureus 
- Staphylococcus 
epidermides 
- Micrococcos 

 

 

91 

Gram 
positivas 

 
Colônias 
(+): 1,2,3 

 
Colônias (-): 

4, CP 

γ 

Colônias: 
negativas 

- Staphylococcus 
- Cocos 

-Fungos 

 

Incontáveis 
Gram 

positivas e 
negativas 

 

Colônias 
(+): 

B, F, G, 
CP1, CB, 
CA, CG 

 
Colônias (-): 

H, CP2 
 

Α 
β 

Colônia: 
CP2 

-Staphylococcus  

- Streptococcus 
- Micrococcus 
- Bacilos gram 

negativos 

 

>500 Gram 
positivas 

Colônias 
(+): A, B, C, 

D 
 

Colônias (-): 
Nenhuma 

colônia 
negativa 

Α 
β 

Colônia: 
A e C 

- Micrococcus 
- Staphylococcus 
aureus 
- Staphylococcus 
epidermidis 

 

Tabela 1. Principais características morfológicas e bioquímicas dos isolados 
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Gráfico 1. Espécies bacterianas mais frequentes nos seios das 
lactantes de uma cidade no interior paulista. 
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