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A retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença de etiologia desconhecida, 

onde a possível associação de fatores genéticos, ambientais e 

alterações da microbiota intestinal, poderia atuar sobre a resposta 

imune intestinal, desencadeando o processo inflamatório 

característico desta doença. O objetivo deste estudo foi identificar a 

microbiota do muco intestinal de pacientes portadores de RCU grave, 

antes e após realização de retocolectomia com anastomose de bolsa 

ileal ao canal anal, comparando-a com a microbiota de um grupo 

controle. Trata-se de estudo prospectivo, com 10 pacientes 

portadores de RCU grave. Seis eram do sexo masculino e quatro do 

feminino, com média de idade de 38,5 anos. Após preparo intestinal 

anterógrado com manitol a 10%, finalizado cinco horas antes do 

exame, o muco foi colhido no íleo terminal, ceco, ascendente, 

transverso, descendente, sigmóide e reto, através de sondas estéreis, 

com extremidade distal encapada com película de microfilme. As 



 

 

amostras foram enviadas ao laboratório de microbiologia num prazo 

máximo de 60 minutos, para semeio e cultura em meios seletivos 

para anaeróbios e aeróbios. No pós-operatório, realizou-se coleta 

única de muco na bolsa ileal. A concentração microbiana foi expressa 

em base logarítmica de 10 (log10) das unidades formadoras de 

colônias (ufc) por mililitro (ml), nas razões decimais seriadas de 101 a 

1010. Formaram-se três grupos de estudo: Grupo I – Microbiota dos 

doentes com RCU; Grupo II – Microbiota da bolsa ileal , dois meses 

(fase-1) e oito meses (fase-2) após o fechamento da ileostomia; Grupo 

III – Microbiota intestinal de indivíduos normais, de estudo realizado 

por QUINTANILHA et al. (2001). Para melhor compreensão dos dados 

obtidos, comparou-se a microbiota do íleo terminal e reto do Grupo I, 

com a microbiota do Grupo II e com o íleo terminal e o reto Grupo III. 

No Grupo I, foram isoladas 25 bactérias, com média de 16,7 por 

segmento. No íleo terminal e no reto deste grupo, as mais freqüentes 

foram a Veillonella sp (80% e 70%) e o Enterobacter sp (60% e 70%). 

As maiores concentrações médias foram da Escherichia coli (5.50) no 

íleo terminal e Proteus sp (7.00) e Bacteroides sp não pigmentado 

(6.00) no reto. No Grupo II (fase-1), foram isoladas 16 bactérias, com 

média de 7,2 por paciente, sendo as mais freqüentes: Veillonella sp 

(90%), Enterobacter sp (70%), Klebsiella sp (70%) e Staphylococcus sp 

(70%). Na fase-2 deste grupo também foram isoladas 16 bactérias, 

sendo as mais freqüentes a Veillonella sp (50%) e a Escherichia coli 

(50%). Comparando-se os Grupos I e III, observou-se que a Klebsiella 



 

 

sp foi significativamente mais freqüente no íleo do Grupo III e 

Escherichia coli, Lactobacillus sp, Enterococcus sp e Klebsiella sp, no 

reto deste grupo. Na comparação das concentrações médias, 

Clostridium sp (gel-), Klebsiella sp e Propionibacterium sp são 

significativamente superiores no íleo terminal do grupo III, enquanto 

Escherichia coli, Enterococcus sp, Klebsiella sp e Lactobacillus sp são 

superiores no reto. Entre os Grupos II (fase-1) e III, observou-se que 

na comparação com o íleo terminal, a bactéria Enterobacter sp foi 

significativamente mais freqüente no Grupo II, enquanto Enterococcus 

sp e Fusobacterium foram mais freqüentes no reto do Grupo III. As 

concentrações médias do Enterobacter sp e Sthaphylococcus sp (coag-) 

foram significativamente mais elevadas no Grupo II, quando 

comparado com o íleo terminal, enquanto que Bacteróides sp (npg), 

Lactobacillus sp e Veillonella sp foram superiores no reto. 

Comparando-se o íleo terminal e o reto do Grupo I com o Grupo II 

(fase-1 e fase-2), observou-se que a freqüência e a concentração 

média da Klebsiella sp foi significativamente maior na fase-1 do 

Grupo II, quando comparado com o íleo terminal. Conclui-se que, no 

presente estudo, a Veillonella sp foi a bactéria mais freqüentemente 

encontrada em todos os grupos e que, mesmo apresentando algumas 

variações, a microbiota do muco intestinal não sofre alterações 

significativas nos pacientes com retocolite ulcerativa. 
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Ulcerative colitis (UC) is a disease of unknown etiology. The 

hypothetical association of genetic and environmental factors, and 

changes in the intestinal microbiota could act in the intestinal 

immunologic response, raising the characteristic inflammatory 

process of this disease. The aim of this study was to identify the 

microbiota of intestinal mucus in patients with severe ulcerative 

colitis, before and after proctocolectomy with ileal pouch-anal 

anastomosis, and compare to the microbiota of controls. This was a 

prospective study, consisting of 10 patients with severe ulcerative 

colitis. Six were male and four were female, the mean age was 38.5 

years. Intestinal mucus was collected before and after 

proctocolectomy with ileal pouch-anal anastomosis. After intestinal 

mechanical oral prepare, with a 10% mannitol solution five hours 

before the exam, mucus collection was performed at distal ileum, 

cecum, ascending, transverse and descending bowel, sigmoid and 

rectum, utilizing a sterile probe with the distal extremity covered by a 

plastic microfilm. Samples were send to the microbiology laboratory 

at least 60 minutes after collection, to sow and to culture in selective 

media for aerobic and anaerobic. After surgery, a single mucus 

collection of the ileal pouch was performed for each patient. Bacteria 



 

 

concentration was expressed in a logarithmic rate of 10 (log10) of the 

colony-forming units (CFU) per milliliter (ml), in a serial decimal rate 

of 101 to 1010. Three different study groups were formed: group I – 

microbiota of UC patients; group II – microbiota of the ileal pouch, 

two months (phase 1) and eight months (phase 2) after ileostomy 

closure; group III – intestinal microbiota of healthy patients, as 

observed in a study of QUINTANILHA et al. (2001). In order to a better 

understanding of the collected data, the microbiota of distal ileum 

and rectum in group I, was compared to the microbiota of group II 

and to the distal ileum and rectum microbiota of group III. In group I, 

25 bacteria were isolated, mean of 16.7 per segment. At the distal 

ileum and rectum of this group, the most frequently found were 

Veillonella sp (80% and 70%) and Enterobacter sp (60% and 70%). 

The highest mean concentration found was of Escherichia coli (5.50) 

at the distal ileum and Proteus sp (7.00) and Bacteroides sp non-

pigmented (6.00) at the rectum. In group II (phase 1) 16 bacteria were 

isolated, mean of 7.2 per patient. The most frequent were: Veillonella 

sp (90%), Enterobacter sp (70%), Klebsiella sp (70%) and 

Staphylococcus sp (70%). At phase 2 of this group, 16 bacteria were 

also isolated, Veillonella sp (50%) and Escherichia coli (50%) being the 

most frequent. Comparing group I and III, it was observed that 

Klebsiella sp was significantly more frequent at the ileum in group III 

and Escherichia coli, Lactobacillus sp, Enterococcus sp and Klebsiella 

sp, at the rectum of that group. Comparing the mean concentrations, 

Clostridium sp (gel-), Klebsiella sp and Propionibacterium sp were 

significantly higher at the terminal ileum of group III, while 

Escherichia coli, Enterococcus sp, Klebsiella sp and Lactobacillus sp 

were higher at the rectum. Regarding group II (phase 1) and III, it was 

noted that in relation to the distal ileum, the bacterium Enterobacter 

sp was significantly more frequent in group II, while Enterococcus sp 

and Fusobacterium were more frequent at the rectum in group III. The 

mean concentration of Enterobacter sp and Staphylococcus sp (coag-) 



 

 

were significantly higher in group II, when compared to the distal 

ileum, while Bacteroides sp (npg), Lactobacillus sp and Veillonella sp 

were higher at the rectum. Comparing the distal ileum and the 

rectum in group I with group II (phase 1 and phase 2), Klebsiella sp 

was significantly higher in group II (phase 1), in frequency and mean 

concentration, when compared with distal ileum. In conclusion, at 

the present study, Veillonella sp was the most frequent bacterium 

found in all studied groups, moreover, even with some variations, the 

microbiota of the intestinal mucus does not show significant changes 

in patients with ulcerative colitis. 
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Marco Pólo: O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no 

qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A 

primeira é mais fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de 

deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber 

reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço. 

     ( Ítalo Calvino – As Cidades Invisíveis) 
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