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INTRODUÇÃO
O padrão alimentar vegetariano tem sido amplamente
estudado, e nos últimos anos, um conjunto crescente de
evidências aponta que uma dieta baseada em vegetais está
associada a mudanças importantes na microbiota intestinal.
Porém poucos estudos no Brasil comparam a microbiota
intestinal de indivíduos onívoros, ovolactovegetarianos e
veganos como grupos experimentais distintos

RESULTADOS
Nossos resultados mostraram uma maior abundância do filo
Bacteroidetes em veganas (36%) e ovolactovegetarianas
(35%) em comparação com onívoras (26%). A nível de
espécie, Roseburia intestinalis foi significativamente
menos abundante em onívoros, em comparação com os
demais grupos. Diferenças modestas foram observadas
entre veganas e ovolactovegetarianas, como a espécie
Bacteroides cellulosilyticus mais abundante em veganas.

OBJETIVO
Comparar as características da microbiota intestinal de
mulheres adeptas a dieta vegana, ovolactovegetariana e
onívora

MÉTODOS
Estudo transversal com 119 mulheres, sendo 43 veganas, 38
ovolactovegetarianas e 38 onívoras, selecionadas em um
consultório de nutrição, localizado em Nova Iguaçu. Foram
avaliadas as características antropométricas e bioquímicas. O
nível de atividade física foi avaliado por questionário e o
consumo alimentar pelo registro alimentar de 3 dias. Uma
amostra de fezes foi recebida de cada participante e o perfil
da microbiota intestinal analisado e quantificado usando
sequenciação do gene rRNA 16S. Para comparação entre os
grupos utilizou-se o teste kruskal-wallis, com post hoc
Bonferroni, o teste χ2, de acordo com a escala de medida das
variáveis e o teste t, para comparar a microbiota.
Empregou-se o programa estatístico SPSS versão 25, com
significância de 5%.

Figura 1 – Teste t, comparando a microbiota de mulheres nos diferentes padrões
dietéticos.

CONCLUSÃO
Observou-se uma abundância significativamente maior de
bactérias fermentadoras de fibras em vegetarianas
comparadas a onívoras, o que pode representar um maior
potencial de produção de butirato.
.
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