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Sociedade Moderna e a “Hipótese de Higiene” 

Doenças

• alérgicas

• auto-imunes

• inflamatórias 

crônicas      

. melhor 

condição de 

higiene

• imunização 

• mudanças na 

alimentação       

Alterações na

microbiota 

intestinal   



Microbiota Intestinal

• É única e estável e estabelece-se a partir do 
nascimento

• Microbiota: permanentes e transitórios

• 400 – 1000 espécies (30-40 predominantes)

• 97% das espécies são anaeróbios e 3% 
anaeróbios facultativos

• “Microbiota saudável”: grande participação 
das bifidobactéria e lactobacilos.
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Conhecimento da importância da 
microbiota intestinal

Controle de 
processos 
infecciosos 

Microbiota intestinal 

Modulação 
da resposta 
imunológica

Observação das características da flora 

intestinal normal e saudável

Tentativa de 
reestruturação 

da flora intestinal 

reposição de 
microorganismos 
benéficos à saude: 
probióticos

substâncias que 
auxiliam o 
crescimento de 
microorganismos 
benéficos: 
prebióticos





Alimento funcional

Todo aquele alimento ou ingrediente que, além 
de suas funções nutricionais básicas, quando 
consumido como parte da dieta usual, produz 
efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou 

efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro 
para consumo sem supervisão médica. (Anvisa: 

portaria 398 – 30/04/1999)



“Microorganismos vivos que, quando 

consumidos em quantidades adequadas, 

proporcionam efeito benéfico para a 

saúde do hospedeiro”

WHO, 2001

Probióticos

Definição 



Ingredientes não digeríveis que afetam 
beneficamente o hospedeiro por 
estimulação seletiva para o crescimento 
e/ou atividade de uma ou de um número 
limitado de bactérias do cólon, que 
podem melhorar a saúde do hospedeiro

Prebióticos

Definição 



Simbióticos

Prebióticos Probióticos

Simbióticos 



Probióticos

• bactérias láticas 

• bifidobacterias

Prébióticos

• fibras 

• oligossacarídeos 

Fermentação no intestino 

Modificação na microbiota

• atividade microbiana

• composição da microbiota 

Metabólitos dos carboidratos

• ácidos graxos de cadeia curta

• gases

• outro metabólitos 

Efeitos fisiológicos 

• efeitos locais (colón) 

• efeitos sistêmicos 

Efeito sobre a saúde 

Mecanismo de ação dos probióticos e prebióticos 

Adaptado de Puupponen-Pimia et al, 2002



Probióticos 
provenientes da dieta 

Prebióticos

• Inulina 

• Oligofrutose

Intestino delgado

• não digeridos

• não absorvidos

Efeitos probióticos

• Modulação da microbiota intestinal 

• Alteração do metabolismo microbiano 

• Estímulo da imunidade do hospedeiro 

• Estímulo na absorção de determinados 
nutrientes como o cálcio

• Outro possíveis efeitos probióticos 

Mecanismo de ação dos probióticos e prebióticos 

Adaptado de Saad, 2006

Cólon

• bifidobactérias endógenas

• bifidobactérias da dieta  

Cólon

• Lactobacilos endógenos

• Lactobacilos da dieta

Lactobacilos

Cólon

Efeito 
bifidogênico

Bifidobactérias 



Prebióticos



Alimentos que contém prebióticos



Prebióticos

Os carboidratos são os mais importantes:

• Fruto-oligossacarídeos: grau de 
polimerização 2-60 moléculas de 
monossacarídeo (inulina)

• Oligofrutose: 2-20 moléculas de 
monossacarídeos

• Outros: glico-oligossacarídeos, galacto-
oligossacarídeos, isomalto-
oligossacarídeo
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Efeitos atribuídos aos prebióticos

• Modulação da composição da 
microbiota intestinal

• Modulação de funções fisiológicas 
chaves (absorção de micronutrientes e 
metabolismo)

• Redução do risco de câncer do cólon



Efeitos atribuídos aos prebióticos

• Repercussões positivas dos fatores 
bifidogênicos:
– Estímulo do sistema imunológico

– Diminuição nos níveis de bactérias patogênicas no 
intestino

– Melhora da constipação

– Diminuição da osteoporose

– Diminuição do risco de arteriosclerose pela 
diminuição da síntese de TG e Ácidos Graxos



Constipação e prebióticos

• Prebiótico          substrato energético           aumento 
da massa bacteriana            aumento do peso das 
fezes e diminuição do tempo de trânsito intestinal              
diminuição da absorção de líquidos           fezes mais 
pastosas

• Enquanto não fermentado          efeito osmótico         
aumento da motilidade



   
Odds-ratio 

 Predominante 1,0 
 
 

Tipo de 
aleitamento 

Misto 2,13 
(1,13 – 4,01) 

 Artificial 4,53 
(1,24 – 16,08) 

 

Constipação em lactentes:

influência do tipo de aleitamento

Aguirre (2002)Leite materno contém FOS



Prebióticos e constipação

• Kokke et al., JPGN, 2008= 
DCRCP em crianças de 1 a 13 anos com constipação (critérios 
clínicos para entrada, sem definição de tempo, e apenas 
clínicos para avaliação posterior à intervenção)

– Grupo 1= mistura de fibra (GOS, inulina, fibra de soja) (65 
crianças)

– Grupo 2= lactulose (70 crianças)

Veículo= iogurte por 8 semanas

Consistência das fezes mais macias no grupo 2 (p<0,01). 
Frequência das evacuações e ”incontinência fecal”, score de dor 
abdominal e necessidade de medicação complementar foram 
iguais em ambos. Resultados considerados comparáveis entre os 
grupos.



Os prebióticos podem aumentar a absorção intestinal 
de minerais : cálcio e ferro

Cálcio:

Griffin et al 2002- estudo 
em meninas púberes que 
realizavam ingestão 
adequada de cálcio 

prébiótico FOS favoreceu 
absorção de cálcio

associação FOS+ inulina não
favoreceu absorção de cálcio

Ferro: 

Freitas 2008- estudo em 
ratos com anemia por 
deficiência de ferro

prebiótico inulina- favoreceu 
absorção de ferro 

prebiótico oligofrutose-
favoreceu absorção de ferro 



Probióticos



• Bacilos Gram positivos
• Imóveis e não esporulados
• Catalase negativos
• Não redutores de nitrato
• Fermentadores de glicose

• Bacilos Gram positivos
• Não esporulados, morfologia 

celular bifurcada
• Fermentação: via específica 

(frutose-6-fosfatase 
fosfoquetolase)

Principais probióticos

Lactobacilos Bifidobactérias 



• Lactobacilos
• L. acidophilus, L. casei, L rhamnosus, L. 

reuteri, L. plantarum

• Bifidobactérias
• B. longum, B. bifidum, B. breve, B. infants

• Cocos Gram Positivo
• Lactococcus lactis, Enterococcus faecium

• Levedura
• Saccharomyces boulardii, S. cerevisiae

• Fungos
• Aspergillus orizae 

Exemplos de principais probióticos



Critérios para definição de um 

microorganismo como probiótico

• Origem humana

• Não patogênico 

• Resistência a processamento 

• Estabilidade à secreção ácida e biliar

• Adesão à célula epitelial 

• Capacidade de persistir no TGI

• Capacidade de influenciar capacidade 
metabólica local

Szajewska et al, 2006
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Probióticos

Restauração da permeabilidade 
intestinal

Alteração do metabolismo microbiano

Competição por nutrientes

Competição por sítios de adesão

Efeito imunomodelador

Modulação da microbiota intestinal

Quebra de proteínas no TGI

Doenças 
Alérgicas 

Diarréia Outras 
doenças 



Probióticos e 
Diarréia

Tratamento da diarréia
aguda e persistente

Prevenção da diarréia
aguda

Prevenção da diarréia
por antibióticos
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Probióticos e 
Diarréia

Tratamento da diarréia
aguda e persistente

Prevenção da diarréia
aguda

Prevenção da diarréia
por antibióticos



Probiotics in the treatment of acute infectious diarrhea in 
infants and children: a systematic review of published 
randomized, double-blind, placebo-controlled trials. 

Szajewska & Mrukowicz (2001)

Critério de inclusão para os artigos

• Estudos com crianças sobre tratamento ou 

prevenção da diarréia aguda

• Ensaios clínicos randomizados, controlados por 

placebo e duplo-cegos

• Desfechos: duração da diarréia, risco da 

diarréia durar > 3 dias



Probiotics in the treatment of acute infectious      
diarrhea in infants and children: a systematic review 
of published randomized, double-blind, placebo-
controlled trials 

Szajewska & Mrukowicz (2001)

Efeito do Probiótico  na duração da diarréia 

• 7 ensaios clínicos (405 probiótico e 368 placebo)
Dim. duração=-18,2 horas

• 4 ensaios -crianças mais jovens e com rotavírus

Dim. duração = -24,8 horas
Lactobacilos GG e L. reuteri



Probiotics in the treatment of acute infectious      
diarrhea in infants and children: a systematic review 
of published randomized, double-blind, placebo-
controlled trials 

Szajewska & Mrukowicz (2001)

Saavedra

(1994)

(n=55)

Fórmula com ou 
sem B. bifidum e S. 
thermophilus

Idade: 5-24 m

Institucionalizadas (EUA)

Intervenção: 17 m

Diarréia

Probiótico: 7%

Placebo: 31%

P=0.035

Oberhelman

(1999)

(n=204)

Lactobacillus GG Idade: 6 – 24 m

Intervenção: 15 m

Peru (periferia de centro 
urbano)

- Duração igual dos 
episódios

- Vantagem nos sem leite 
materno

Skajewska

(2001)

(n=81)

Lactobacillus GG Idade: 1 – 36 m

Institucionalizadas

Diarréia

Probiótico: 6,7%

Placebo: 33,3%

Probiótico na prevenção da diarréia



Limitations of Probiotic Therapy in Acute, Severe 

Dehydrating Diarrhea

Costa-Ribeiro et al. (2003)

•Ensaio clínico randomizado duplo cego com placebo

• 124 meninos menores de 2 anos internados com diarréia grave 
na Unidade Metabólica do Departamento de Pediatria da 
Universidade Federal da Bahia

•Intervenção: Lactobacillus GG + SRO

• Placebo + SRO

•Resultados: não houve redução significante da diarréia e perda 
fecal no grupo que recebeu probiótico



4 meta-análises

• D’ Souza et al, 2002

• Cremonini et al, 2002

• Sazawal et al, 2006

• Johnston et al, 2008  

Prevenção de diarréia por 
antibiótico

risco 2,5 < de diarréia
no grupo de probióticos



Ensaio duplo-cego e randomizado.
•157 crianças com idade entre 6 e 36 meses hospitalizadas 
para tratamento de infecções respiratórias

• Grupo Intervenção: Fórmula láctea com probióticos (B. lactis 
e S. termophilus)
• Placebo

•Acompanhamento por 30 dias: incidência de diarréia

Resultados:
• Grupo Probiótico: 16,3%        p = 0,04
• Grupo Controle:   31,2%

A randomized formula controlled trial of Bifidobacterium 
lactis and Streptococcus thermophilus for prevention of 
antibiotic-associated diarrhea in infants. Correa, Péret, 

Lima, Penna, Nicoli (2004).

Ensaio duplo-cego e randomizado.
•157 crianças com idade entre 6 e 36 meses hospitalizadas 
para tratamento de infecções respiratórias

• Grupo Intervenção: Fórmula láctea com probióticos (B. lactis 
e S. termophilus)
• Placebo

•Acompanhamento por 30 dias: incidência de diarréia

Resultados:
• Grupo Probiótico: 16,3%        p = 0,04
• Grupo Controle:   31,2%
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Uso de Probióticos em 
crianças com diarréia

Podem ser utilizados

Uso de cepas  comprovadamente 
eficazes e doses adequadas

– Lactobacillus GG
– Saccharomyces boulardii

Não recomendado

WHO, 2001 ESPGHAN 2008



Prebióticos e Probióticos nas Doenças 
Alérgicas

• Microbiota intestinal nas 
doenças alérgicas

• Tratamento de doenças 
alérgicas

• Prevenção de doenças 
alérgicas
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Estudo mostrou que crianças de famílias que 
adotam o estilo antroposófico de vida, com uso 
restrito de antibióticos e vacinação e uso de 
dieta orgânica apresentam menor incidência de 
doença alérgica e microbiota rica em 
lactobacilos e bifidobactérias  

Microbiota intestinal nas doenças alérgicas

Aim et al, 2002



• Estudo  mostrou efeito benéfico do uso de 
probióticos (L. rhamnosus) em crianças com eczema 
atópico e alergia ao leite de vaca (Majamaa & Isolauri, 
1997)

• Estudo avaliou se o probiótico poderia ter efeito 
adcional no tratamento convencional da dermatite 
atópica em lactentes: 1)grupo recebeu 1 probiótico 2) 
grupo recebeu mistura de 4 probióticos e 3) grupo 
recebeu placebo. O grupo que recebeu 1 probiótico 
apresentou vantagem em relação aos outros 2 grupos
Villjanen et al, 2005)  

Tratamento das doenças alérgicas

Aim et al, 2002



• Estudo avaliou o uso de Lactobacillus GG  para 
gestantes no final da gestação e nos primeiros meses 
de vida para seus filhos que apresentavam antecedente 
familiar de atopia. Aos 2 e 4 anos de idade a 
proporção de lactentes que apresentavam dermatite 
atópica foi menor no grupo que recebeu o probiótico em 
relação ao grupo placebo (Kalliomaki et al, 2001)

Prevenção das doenças alérgicas



Perspectivas de indicações de  
Probióticos, Prebióticos e Simbióticos

• Diarréia aguda e 

persistente

• Prevenção da diarréia 

aguda

• Prevenção da diarréia por 

antibióticos

• Prevenção da Enterocolite 

necrosante em prematuros 

• Doença inflamatória 

intestinal

• Alergia Alimentar

• Helicobacter pylori

• Intolerância à lactose

• Constipação Intestinal

• Dermatite atópica

• Cancer de cólon

• Sobrecrescimento 

bacteriano no intestino 

delgado

• Outras....



Probióticos: problemas e limitações

Shanahan, 2003

POSSÍVEIS APLICAÇÕES DOS PROBIÓTICOS

ALERGIA, INFLAMAÇÃO, NEOPLASIA E INFECÇÃO

Pouco provável que um único probiótico 

atue em todas estas condições

Ponderar uso dos probióticos como 

terapêutica coadjuvante 



Probióticos: problemas e limitações

Shanahan, 2003

Aspectos que podem gerar confusão.....

• Evidências “in vitro” não predizem eficácia ou 
efetividade;

• Seleção de probiótico de acordo com o tipo de 
indicação;

• Dose e veículo para administração (dose mínima 
terapêutica: 108 e 10 9 UFC) 

• Exigências quanto a estabilidade (tempo de 
validade)

• Combinações podem conter probióticos 
antagônicos



Ensaio duplo-cego e randomizado
• 70 crianças indígenas australianas hospitalizadas com idade 
entre 4meses e 2 anos.

• Intervenção: Lactobacillus casei cepa GG (5x 109 UFC 3xdia 
por 3 dias)
• Placebo

Conclusão: Lactobacillus GG não alterou a duração da diarréia, 
perda fecal e os escores da diarréia no período analisado  

Eficácia do Lactobacilos GG in crianças indígenas  
com diarréia aguda: um ensaio clínico randomizado

Ritchie et al,  junho de 2010



Parque Indígena do Xingu
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