Os benefícios dos probióticos na saúde
Já está bem estabelecido que há uma forte relação entre dieta e saúde. Embora o papel
primário da dieta seja fornecer os nutrientes essenciais para as necessidades metabólicas,
recentes pesquisas sustentam que a saúde intestinal é importante para modular várias funções
no organismo (STANTON et al, 2001; SIDHU et al, 2017). Segundo ESCHERICH (1985), a
composição da microbiota intestinal é essencial para a saúde e bem-estar do ser humano. Para
tanto é importante a utilização de alimentos prebióticos, probióticos ou simbióticos.
Importante destaque é dado aos probióticos, que são descritos como culturas de
microorganismos vivos que, quando ingeridos, afetam de forma benéfica o hospedeiro por
meio da melhora da microflora intestinal (STANTON, 2001; DOMINGO, 2017).
Diversas evidências científicas sugerem importantes efeitos benéficos dos probióticos, entre
eles:
 Benefícios no tratamento de algumas doenças intestinas, como
constipação(OKSANEN et al 1990; WANITSCHKE et al, 2003; SHARIF et al, 2017).

diarréia e

 Competição com os organismos patogênicos pelos receptores, reduzindo a população
patogênica e mantendo o balanço microbiano adequado (KAILASAPATHY,CHIN, 2000).
 Produção de ácidos graxos de cadeia curta, que quando absorvidos contribuem para
disponibilizar energia acumulada no hospedeiro, protegendo contra mudanças patológicas na
mucosa colônica (CUMMINGS, MACFARLANE, 1997).
 Apresentam propriedades imunoestimuladoras que diminuem a incidência de algumas
patologias, promovendo uma redução no uso de antibióticos. Aumentam as respostas imunes
específicas e as não-específicas(PESTKA, 1993). Esses efeitos parecem ser mediados por meio
da ativação dos macrófagos, aumento dos níveis de citoquinas, aumento da atividade das
células natural killer e/ou aumento dos níveis de imunoglobulinas(SANDERS,1999). Por meio
dessas ações sobre o sistema imunológico, os probióticos exercem importantes benefícios
para praticantes de atividade física (LINK-AMSTER et al, 1994; SKRZYPCZAK et al, 2015).
 São importantes no tratamento das alergias alimentares (MARTEAU, RAMBAUD,1993;
SALMINEN et al, 1996) e, quando em quantidades adequadas, aliviam os sintomas da
intolerância a lactose, podendo ser uma importante alternativa na dieta de indivíduos
intolerantes à lactose (SAAVEDRA, 2001; 36. MONTALTO et al, 2002).
 As espécies de Lactobacillus protegem o trato urogenital contra infecções microbianas (REID
et al, 1994; REID et al, 1998).  Algumas espécies são eficientes na prevenção e tratamento de
diarréias associadas à contaminação de alimentos por E. coli, Salmonella, Shigella, B. cereus e
V. cholarae24,25 , além de inibirem o crescimento do Helicobacter pylori ( CREMONINI et al,
2001; MUKAI et al, 2002).

 A ação dos microrganismos benéficos pode ainda melhorar a quantidade, qualidade e
digestibilidade de alguns nutrientes.
 Exercem efeitos benéficos sobre a hipertensão (HATA et al,1996). Apresentam efeitos
benéficos sobre os níveis plasmáticos de lipídios: a administração de S. thermophilus e E.
faecium por 8 semanas a indivíduos obesos promoveu redução dos níveis de
LDLcolesterol(AGERHOLM-LARSEN et al, 2000).
 Há evidências de estudos animais e “in vitro”, de que os probióticos podem reduzir o risco
de câncer por meio da neutralização dos efeitos mutagênicos e genotóxicos ( GOLDIN et al,
1996; TEITELBAUM, WALKER, 2002).
O processo de envelhecimento pode promover uma diminuição das Bifidobactérias e aumento
do Clostridium (MITSUOKA, 1992) Além disso, o decréscimo da mucosa imunológica com a
idade, expõe o idoso a maior risco de ocorrência de doenças infecciosas. O uso profilático de
probióticos pode ser importante para melhorar o sistema imunológico (KABIR et al, 1997;
STAVROU, KOTZAMPASSI, 2017).
Os produtos considerados como probióticos devem ter algumas das características descritas
abaixo:
 Conter microrganismos vivos em quantidades suficientes, capazes de sobreviver ao
processo de digestão (BARENGOLTS, 2016).
 Promover benefícios à saúde (MARCO et al, 2017).
 Apresentar boa aderência às mucosas do hospedeiro, incluindo a boca e o trato
gastrintestinal, o trato respiratório superior ou o trato genital, dependendo da sua forma de
aplicação (STANTON et al,2001).
A dose terapêutica mínima necessária para um efeito probiótico é de 1 x 105 células viáveis
(UFC-unidades formadoras de colônias) para cada grama ou mililitro de produto14.
Entretanto de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), alguns estudos
demonstram que essa quantidade deve ser de 1 x 106 células viáveis por grama. A dose mínima
necessária para esse efeito pode depender da forma do alimento no qual o probiótico está
adicionado, bem como da espécie utilizada e a individualidade bioquímica de cada paciente
(SAXELIN et al, 1993).
É importante ressaltar que para se obter os benefícios descritos anteriormente o produto a ser
consumido deve apresentar, além de quantidade suficientes de probióticos, espécies capazes
de sobreviver às condições do estômago e, desta forma, alcançar o intestino em quantidade e
condições viáveis.

Probióticos e estabilidade
O desenvolvimento de produtos contendo probióticos, requer um profundo conhecimento da
capacidade do microrganismo de sobreviver ao processo de produção e estocagem. Para
serem benéficas ao hospedeiro, as culturas devem alcançar o trato gastrintestinal (o órgão
alvo) em quantidade significante, o que requer que os mesmos sobrevivam às condições do
trato como a acidez estomacal e a bile no intestino(STANTON et al, 2001). Para isso, algumas
empresas desenvolveram revestimentos entéricos, o que aumenta a sobrevivência dos
probióticos no meio ácido. Assim, como um grande número de microrganismo sobrevive às
condições do estômago e duodeno, se faz necessária ingestão adequada de probióticos
efetivos, em quantidades suficientes, de maneira adequada.
Deve-se considerar ainda as condições de venda dos produtos. Estudo realizado pela National
Nutritional Foods Association (NNFA) avaliou as condições em que os produtos probióticos
eram vendidos. Do total de 42 produtos analisados, vinte apresentavam um número de
bactérias disponíveis menor do que o descrito na embalagem. O estudo revelou que
aproximadamente um quarto dos produtos adquiridos para o estudo estavam sem
refrigeração. Dentre estes, alguns apresentavam a recomendação de refrigeração no rótulo. A
estocagem dos produtos probióticos em temperatura ambiente por longos períodos é uma das
principais causas de morte massiva dos microrganismos. Mesmo os produtos submetidos à
secagem e congelamento ou encapsulados durante o processo de fabricação não podem ficar
expostos à temperatura ambiente por longos períodos de tempo. A estabilidade das espécies
varia de acordo com a temperatura, conforme a tabela 2.

Com base nesses resultados pode-se observar que após 2 meses de estocagem, ocorre uma
perda natural no número de microrganismos, mesmo quando em temperatura de 4ºC.
Entretanto essa perda está diretamente associada com a temperatura ambiente, já que a
elevação da mesma aumenta o percentual de morte de microrganismos.
O processo de secagem e congelamento é uma prática padrão e aceitável nas indústrias de
probióticos, que buscam um aumento na estabilidade do produto, desde que estocado em
condições adequadas. Os probióticos que não passam por esse processo e apresentam-se na
forma líquida, apresentam uma validade menor (cerca de três meses), mesmo quando
refrigerados (BROCHU, 1990). Por ser um processo fermentativo, depois de determinado
período os sub-produtos da fermentação tendem a matar as bactérias benéficas, diminuindo
sua estabilidade. O processo de liofilização evita esse problema, já que interrompe o processo
fermentativo.
A forma de ingestão dos produtos também pode interferir na eficácia dos microrganismos. A
ingestão dos probióticos junto com as refeições, pode ser eficaz já que a refeição pode
neutralizar os ácidos gástricos impedindo a destruição dos probióticos pelos mesmos.
Entretanto, para um melhor aproveitamento pelo intestino, os probióticos devem ser
ingeridos com água, que dilui os ácidos do estômago e conduz os microrganismos de forma
mais rápida para o intestino, sem que os mesmos tenham que ter contato com os sucos
digestivos e a bile (SLAVCHEV et al, 2015).
Desta forma, segundo os dados apresentados é importante sempre observar a qualidade do
produto a ser prescrito, bem como a sua origem. É importante também, a integridade da
parede intestinal para que os probióticos e prebióticos tenham uma adequada aderência.
Respeitando a individualidade bioquímica como pilar da Funcional para o direcionamento das

possíveis indicações ou contraindicações e dosagens adequadas de acordo com cada paciente,
é possível ter resultados positivos com o uso de probióticos.
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