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RESUMO 

 

Probióticos são definidos como microrganismos vivos que, quando administrados em quantidade 

suficiente, conferem um benefício à saúde do hospedeiro. Esses microrganismos são usados em 

preparações farmacêuticas ou produtos fermentados. Saccharomyces boulardii, uma levedura não 

patogênica, foi isolada da fruta lichia, na Indochina, e cresce na temperature de 37°C. Ela têm sido 

utilizada para o tratamento de diferentes tipos de diarréias como: diarréia associada ao uso de 

antibióticos, diarréia associada ao Clostridium difficile, diarréia do viajante e diarréia em pacientes 

infectados pelo HIV. Esta revisão é focada nos diversos mecanismos de ação propostos para 

explicar a proteção conferida pela S. boulardii. Foi demonstrado que essa levedura modula o 

sistema imune, degrada as toxinas A e B do C. difficile, assim como seus respectivos receptores na 

mucosa intestinal, inibe a ação da toxina do cólera, modula as vias de transdução do sinal induzidas 

por enteropatógenos, estimula a atividade enzimática e fixa algumas bactérias na sua superfície. 

 

Palavras-chave: probióticos, S. boulardii, sistema imune, sinalização celular. 

 

The probiotic Saccharomyces boulardii 
 

ABSTRACT 

 

Probiotics are defined as live microorganisms, which when administered in adequate amounts 

confer a health benefit to the host. These microorganisms are widely used in pharmaceutical 

preparations or fermented dairy products. Saccharomyces boulardii, a non-pathogenic yeast, was 

isolated from lychee fruit in Indochina and grows at the unusually high temperature of 37ºC. It has 

been used for treatment of different types of diarrheal diseases such as antibiotic-associated 

diarrhea, Clostridium difficile-associated intestinal disease, traveler’s diarrhea, and diarrhea in HIV-

infected patients. This review is focused on the many mechanisms of action that have been 

proposed to explain S. boulardii protection. It was demonstrated that this yeast modulates the 

immune system, degrades C. difficile toxins A and B and their respective receptors on colonic 

mucosa, inhibits cholera toxin action, modulates the signal transduction pathway induced by 

enteropathogens, stimulates enzymatic activities and fixes some enterobacteria on its surface. 

 

Key-words: probiotics, S. boulardii, immune system, signal transduction pathway. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Probióticos 

 

O trato gastrointestinal dos mamíferos 

abriga uma comunidade microbiana que é 

extremamente densa e diversa, composta por 

10
14

 unidades formadoras de colônias (UFCs) 

de microrganismos, número dez vezes maior 

que o de células do hospedeiro (Berg, 1996; 

Savage, 1977). Estima-se que o número de 

espécies bacterianas do trato gastrointestinal 

gire em torno de 400, embora estudos mais 

recentes indiquem que esse número varie de 

500-1000 espécies (Sonnenburg et al., 2004; 

Suzuki et al., 2007). Entretanto, estudos 
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sugerem que somente 30 a 40 destas espécies 

chegam a atingir níveis dominantes, onde 

possam ter funções para o hospedeiro que as 

aloja (Vaughan et al., 2000). Toda essa 

microbiota possui microrganismos com efeitos 

benéficos (Bifidobacterium, Eubacterium e 

Lactobacillus) e microrganismos com efeitos 

deletérios (Clostridium e Veillonella) para o 

hospedeiro. Ultimamente vêm aumentando o 

interesse no uso de microrganismos que 

possuem os efeitos benéficos com o propósito 

de beneficiar a saúde do hospedeiro e de 

prevenir ou tratar doenças. Esses organismos 

recebem o nome genérico de probióticos e vêm 

sendo propostos como medicamentos para 

prevenção ou tratamento de um grande número 

de desordens gastrointestinais. 

Relatos dos efeitos benéficos das 

bactérias na alimentação datam desde a versão 

Persa do Velho Testamento (Gênesis 18:8), que 

relata que “Abraão atribuiu sua longevidade ao 

consumo de leite azedo”. Plínio, um historiador 

romano, em 76 a.C., recomendou o uso de leite 

fermentado para o tratamento de gastroenterites 

(Teitelbaum & Walker, 2002). O termo 

probiótico foi criado como um antônimo ao 

termo antibiótico e originalmente foi proposto 

por Lilley & Stillwell (1965), significando 

aquele que favorece o crescimento de 

microrganismos. Mais de 20 anos depois, Fuller 

(1989) definiu probiótico como “um suplemento 

microbiano vivo que afeta beneficamente o 

animal hospedeiro graças à melhoria no balanço 

microbiano intestinal”, embora, hoje, os 

probióticos já tenham também aplicações em 

outros ecossistemas (Bengmark, 1998; Reid, 

2000). Esta definição pode ser estendida ao 

hospedeiro humano como “microrganismos 

não-patogênicos que, quando ingeridos, 

exercem uma influência positiva na saúde ou 

fisiologia do hospedeiro” (Marteau et al., 2001). 

Metchnikoff (1845-1916) foi o primeiro 

microbiologista a sugerir que o uso de bactérias 

poderia influenciar positivamente a microbiota 

do trato intestinal e prolongar a vida 

(Metchnikoff, 1907). Ele observou que a 

população da Bulgária tinha uma média de vida 

superior ao do restante da Europa e 

correlacionou esta observação com a grande 

ingestão de coalhada pelos búlgaros. A partir 

deste dado, ele supôs que os lactobacilos eram 

importantes para a saúde humana e passou a 

defender o uso de iogurtes e alimentos 

fermentados. 

 

1.2 A Levedura Saccharomyces boulardii 

 

Em meados de 1920, na Indochina, um 

microbiologista francês, Henri Boulard, estava à 

procura de uma linhagem de levedura que fosse 

capaz de suportar altas temperaturas a fim de 

produzir um bom vinho. Durante esta época 

houve uma epidemia de cólera em uma das vilas 

e o pesquisador foi informado que a população 

local preparava um chá da casca de uma fruta 

local (lichia) para aliviar e até mesmo parar a 

diarréia. Posteriormente, verificou-se que a 

fruta, na verdade, estava recoberta por uma 

levedura, e a eficácia contra a diarréia se devia a 

esta levedura, que foi chamada de S. boulardii 

(Florastor, 2007). A S. boulardii é uma levedura 

não patogênica, termotolerante (cresce na 

temperatura de 37ºC) e, atualmente, de uso 

muito difundido na medicina humana 

(Mcfarland & Bernasconi, 1993). 

A taxonomia do gênero Saccharomyces 

é baseada em métodos fenotípicos e genotípicos. 

Vários pesquisadores afirmam que a S. 

boulardii é uma linhagem de S. cerevisiae, uma 

vez que os métodos convencionais não podem 

ser utilizados para separar linhagens de S. 

cerevisiae. Devido ao seu valor terapêutico e 

sua deficiência em utilizar galactose e produzir 

ascósporos, Mcfarland (1996) sugeriu que esta 

levedura deveria ser considerada como uma 

espécie à parte. Uma série de estudos de 

reassociação de DNA [(nDNA)–nDNA] revelou 

que o gênero Saccharomyces no complexo 

sensu stricto inclui quatro espécies relacionadas: 

S. bayanus, S. cerevisiae, S. paradoxus e S. 

pastorianus (Cardinali & Martini, 1994). 

Cariotipagem eletroforética comparativa e 

análise multivariada do polimorfismo observado 

em gel de eletroforese de campo pulsado 

confirmam os quatro “clusters” que 

correspondem à taxa que foram distinguidas 

com base na comparação do DNA, utilizando a 

técnica de reassociação (nDNA)–nDNA, que 

pôs o S. boulardii fora da espécie S. cerevisiae e 

também fora das outras três espécies (Cardinali 

& Martini, 1994). Por outro lado, Mallié et al. 

(2001) relataram que a tipagem utilizando 

eletroforese de enzimas de multilocus e estudo 

de polimorfismo de restrição do DNA 
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mitocondrial mostrou que S. boulardii faz parte 

do complexo sensu stricto no qual ela está 

muito relacionada com a S. cerevisiae e, por 

este motivo, propôs-se a denominação de S. 

cerevisiae var. boulardii. Um método utilizando 

polimorfismo de microsatélite, identificou uma 

seqüência específica 9 (CAG) no lócus 4, 

presente apenas em S. boulardii e, deste modo, 

conferindo uma possível identificação da 

espécie S. boulardii que não a de uma linhagem 

da espécie S. cerevisiae (Hennequin et al., 

2001). Van Der Aa Kuhle & Jespersen (2003), 

analisando seqüências do domínio D1/D2 da 

região 26S do rDNA, a região ITS1-5.8S rDNA-

ITS2 e o gene da subunidade 2 da citocromo 

oxidase c mitocondrial mostraram uma relação 

muito íntima entre S. boulardii e S. cerevisiae e 

defenderam a identificação de S. boulardii como 

um membro da espécie S. cerevisiae e não como 

uma espécie separada. Além do mais, a 

utilização de galactose não pode ser considerada 

como critério para classificar a S. boulardii 

como uma espécie diferente da S. cerevisiae 

uma vez que esta habilidade é muito variável 

dentro da espécie (Barnett et al., 2000), assim 

como a capacidade de produção de ascósporos 

(Naumova et al., 2003). 

Fietto et al. (2004) observaram que S. 

boulardii é geneticamente muito semelhante a S. 

cerevisiae, entretanto, metabolicamente e 

fisiologicamente diferente, particularmente no 

que se refere ao crescimento e à resistência à 

temperatura de 37°C e estresse ácido, que são 

importantes características de um 

microrganismo usado como probiótico. 

 

1.2.1 Usos da Levedura S. boulardii na 

Medicina Humana 

 

Este probiótico é usado no combate a 

vários tipos de distúrbios gastrointestinais, 

como diarréia associada ao uso de antibióticos 

(Surawicz, 2003), tratamento da diarréia 

causada pelo C. difficile (Surawicz, 2003) tanto 

nos casos de prevenção (Mcfarland et al., 1994; 

Surawicz et al., 1989a) quanto nos casos de 

recorrência da doença (Elmer et al., 1999; 

Kimmey et al., 1990; Surawicz et al., 1989b; 

Surawicz et al., 2000), prevenção e tratamento 

da diarréia do viajante (Scarpignato & Rampal, 

1995) e da diarréia em pacientes infectados pelo 

HIV (Born et al., 1993; Saint-Marc et al., 1991). 

Saccharomyces boulardii tem sido sugerida na 

manutenção do tratamento da doença de Crohn 

(Guslandi et al., 2000) e na prevenção de 

diarréia em pacientes recebendo alimentação 

por sonda (Bleichner et al., 1997). Além destes, 

existem ensaios clínicos mostrando o seu efeito 

na microbiota de prematuros (Costalos et al., 

2003) e na diminuição da diarréia em pacientes 

com amebíase aguda (Mansour-Ghanaei et al., 

2003). Apesar de todos estes trabalhos 

mostrando os efeitos benéficos da S. boulardii, 

poucos trabalhos têm feito uma relação entre a 

dose e o efeito de sua ingestão (Girard et al., 

2003; Peret Filho et al., 1998). 

Existem relatos clínicos claros 

demonstrando que a levedura apresenta eficácia 

sob vários parâmetros clínicos analisados, tais 

como: incidência, tempo de duração, freqüência, 

consistência e quantidade dos episódios 

diarréicos. A possibilidade de translocação do S. 

boulardii no interior do intestino é praticamente 

inexistente, uma vez que a levedura não 

coloniza o cólon (Mcfarland & Bernasconi, 

1993). 

A ingestão ocorre por via oral e, nestas 

condições, a levedura é insensível à ação dos 

sucos digestivos e de antibacterianos (Bléhaut et 

al., 1989; Boddy et al., 1991). A administração 

da levedura deve ser realizada de maneira 

repetida e regular, pois ela não se implanta no 

tubo digestivo, embora seja capaz de atingir 

rapidamente altas concentrações artificiais no 

cólon (Fuller, 1992). Dois a cinco dias após a 

descontinuação do seu uso, ela não é mais 

encontrada nas fezes (Bléhaut et al., 1989). Em 

um estudo realizado com voluntários humanos, 

após o tratamento com a levedura, não foi 

observado alterações nos níveis populacionais 

de anaeróbios estritos e facultativos da 

microbiota normal (Klein et al., 1993). 

 

1.2.2 Mecanismos de Ação da Levedura S. 

boulardii 

 

Vários mecanismos de ação da levedura 

em infecções experimentais foram 

extensivamente estudados. Ensaios em animais 

e seres humanos, assim como estudos in vitro, 

mostraram que a S. boulardii pode ter um papel 

protetor e atividades específicas contra vários 

patógenos entéricos, conforme revisado por 

Czerucka & Rampal (2002). 
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1.2.2.1 Ações no Nível Celular 

 

(i) Efeito na mucosa intestinal. O exame 

microscópico de mucosas duodenais e jejunais 

de camundongos, ratos e humanos mostrou que 

mesmo doses elevadas de S. boulardii não 

provocaram alterações morfológicas e/ou 

morfométricas tanto no nível das vilosidades 

quanto nas criptas, assim como não foram 

observadas alterações na lâmina própria (Buts et 

al., 1986; Corthier et al., 1992; Jahn et al., 

1996). Entretanto, a levedura promove um 

aumento da atividade de diversas dissacaridases 

na mucosa intestinal, tais como lactase, sacarase 

e maltase (Buts et al., 1986; Jahn et al., 1996) 

graças a um aumento de poliaminas, como a 

espermidina e a espermina, que regulam a 

expressão gênica e a síntese protéica (Buts et 

al., 1994). Também já foi descrito o efeito da 

levedura na liberação de aminopeptidases na 

mucosa e fluido endoluminal de camundongos 

(Buts et al., 2002). Também é observada a 

liberação de proteínas e fatores tróficos durante 

o trânsito intestinal, que aumentam as defesas 

imunes, a digestão e a absorção de nutrientes. 

Existem ainda mais de 1500 proteínas que ainda 

não foram estudadas que poderiam ser liberadas 

pela levedura durante seu trânsito intestinal 

(Buts & De Keyser, 2006). 

(ii) Resposta imunológica. Existem 

diversos trabalhos mostrando o efeito da 

levedura no sistema imune (Buts et al., 1990; 

Caetano et al., 1986; Rodrigues et al., 2000). 

Estudos em ratos e camundongos permitiram 

demonstrar que a levedura induz um aumento 

significativo nos níveis de IgA (Imunoglobulina 

do tipo A) secretados (Buts et al., 1990; Qamar 

et al., 2001), entretanto, em um estudo com 12 

voluntários humanos recebendo a levedura 

durante 3 semanas, esse aumento de IgA não foi 

observado (Jahn et al., 1996). Em camundongos 

desafiados com a toxina A de C. difficile, a 

levedura provocou um aumento de 4 vezes os 

níveis de IgA dirigidos contra a toxina A 

(Qamar et al., 2001), o que mostra que a 

levedura possui um efeito modulador da 

resposta imune. Trabalhando com animais 

isentos de germes, Rodrigues et al. (2000) 

também observaram um aumento nos níveis de 

IgA. 

 

1.2.2.2 Ações no Nível Bacteriano 

 

(i) Um primeiro mecanismo de ação da 

levedura seria a inibição total ou parcial de 

vários microrganismos patogênicos (Brugier & 

Patte, 1975). Este efeito de inibição total é 

observado apenas in vitro, pois existem 

trabalhos mostrando que esta inibição não 

ocorre in vivo, apenas uma proteção é observada 

(Rodrigues et al., 1996) e um trabalho que 

mostra uma diminuição nos níveis 

populacionais de algumas espécies de Candida 

(Ducluzeau & Bensaada, 1982). 

(ii) Efeito sobre a microbiota. Um estudo 

com voluntários sadios mostrou que a levedura 

não induz qualquer mudança significativa na 

microbiota, apesar de um aumento no número 

de bactérias aeróbias e de coliformes (Klein et 

al., 1993). Em um estudo com pré-maturos, 

Costalos et al. (2003) observaram uma 

diminuição nos níveis intestinais de E. coli e 

enterococos e um aumento de bifidobacterias e 

estafilococos no grupo tratado com a levedura. 

(iii) Saccharomyces boulardii e C. 

difficile. De todos os efeitos benéficos da 

levedura, os mais extensivamente estudados e 

relatados na literatura são o seu efeito nas 

diarréias associadas ao uso de antibióticos e nas 

diarréias associadas ao C. difficile. O primeiro 

estudo realizado por Toothaker & Elmer (1984) 

com hamsters mostrou que a mortalidade 

associada ao C. difficile foi de 51% em animais 

tratados com a levedura contra 80% dos animais 

controle. Como a diarréia associada ao C. 

difficile está diretamente ligada à produção das 

toxinas A e B, Corthier et al. (1992) observaram 

que nos animais tratados com a levedura, o 

título de toxinas diminuiu 1000 vezes quando 

comparado com os animais controle. 

Trabalhando com as toxinas A e B de C. 

difficile, Czerucka et al. (1991) observaram um 

efeito protetor da levedura utilizando um 

modelo de células intestinais. Trabalhando com 

alças intestinais de ratos, observou-se que a 

levedura bloqueia a atividade secretória da 

toxina A (Pothoulakis et al., 1993). Esses 

autores observaram que essa atividade anti-

secretória também foi encontrada no meio 

condicionado da levedura, sugerindo que esse 

efeito era devido a substância(s) secretada(s) 

pela levedura e, posteriormente, verificaram que 

essa inibição da ação das toxinas do C. difficile 
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era devido à produção de uma serino-protease 

de 54 kDa que clivava as toxinas A e B e seus 

respectivos receptores na mucosa intestinal 

(Castagliuolo et al., 1996; Castagliuolo et al., 

1999). Além disso, trabalhando com 

camundongos BALB/c, eles observaram um 

aumento na resposta imune contra a toxina A 

(Qamar et al., 2001). Também foi demonstrado 

in vitro que a levedura inibe a adesão do C. 

difficile em células Vero devido a uma serino-

protease (Tasteyre et al., 2002). 

(iv) Saccharomyces boulardii e V. 

cholerae. Em ratos tratados com a levedura 

durante 5 dias, um efeito protetor contra V. 

cholerae foi observado (Dias et al., 1995). 

Utilizando linhagens celulares, Czerucka et al. 

(1989a, 1989b) observaram que a levedura 

diminui em 50% o aumento de AMPc 

(adenosine monophosphate cyclic) intracelular 

induzido pela toxina do cólera, limitando, assim, 

a secreção de Cloro. Como o sobrenadante da 

levedura foi suficiente para proteger as células 

da ação da toxina, observou-se uma diminuição 

dos níveis de AMPc induzidos pela toxina do 

cólera devido à ação de uma proteína de 120 

kDa (Czerucka et al., 1994; Czerucka & 

Rampal, 1999). Também observou-se a inibição 

de perdas de água, sódio e potássio induzidas 

pelas toxinas de V. cholerae (Czerucka et al., 

1994). Outros estudos mostraram que a inibição 

da ação da toxina do cólera era devido à ligação 

da toxina em sítios específicos da levedura, 

diminuindo, assim, a quantidade de toxina livre 

capaz de se ligar aos receptores intestinais 

(Brandão et al., 1998; Neves et al., 2002). 

(v) Saccharomyces boulardii e EPEC (E. 

coli enteropatogênica) e EHEC (E. coli entero-

hemorrágica). Massot et al. (1983) observaram a 

inibição, pela S. boulardii, de perdas de água, 

sódio e potássio induzidas pela E. coli em 

células epiteliais intestinais. Estudos in vitro 

com células do cólon infectadas por EPEC 

permitiram demonstrar que a levedura é capaz 

de preservar a integridade da barreira epitelial, 

mantendo as junções serreadas, assim como sua 

intervenção na modulação da sinalização 

intracelular induzida durante a infecção por esta 

mesma bactéria (Czerucka et al., 2000). Dahan 

et al. (2003) observaram que a levedura exerce 

um efeito protetor nas infecções por EHEC 

mantendo a integridade epitelial e interferindo 

nas vias de transdução do sinal, assim como 

diminuindo os níveis de citocinas pró-

inflamatórias via inibição de NF- B (nuclear 

factor kappa B) e MAPK (mitogen activated 

protein kinase) ativadas pela bactéria. Dalmasso 

et al. (2006a) demonstraram que S. boulardii 

induz uma diminuição nos níveis de TNF-  e na 
apoptose relacionados à infecção em células 

infectadas com EHEC. 

(vi) Saccharomyces boulardii e outras 

bactérias. A levedura também é capaz de 

exercer um efeito protetor em animais 

infectados com S. typhimurium e S. flexneri 

(Rodrigues et al., 1996) e, que no caso de S. 

typhimurium, esse efeito pode estar relacionado 

ao efeito imunomodulador da levedura 

(Rodrigues et al., 2000). 

 

1.2.2.3 Efeito Anti-Inflamatório 

 

Sougioultzis et al. (2006) mostraram que 

a levedura secreta substâncias anti-

inflamatórias. Trabalhando com células HT-29 e 

THP-1 eles observaram que a levedura secreta 

um fator anti-inflamatório (<1 kDa) termo-

estável que inibe a produção de IL-8, a 

degradação de I B-  (inhibitory protein B ) 

e reduz a ativação de NF- B em células tratadas 

com IL-1  ou LPS. Observou-se, também, um 

efeito anti-inflamatório pela produção de fatores 

solúveis de baixo peso molecular que bloqueiam 

a ativação de NF- B e a expressão de IL-8. 
Segundo os autores, essas substâncias podem 

mediar, pelo menos em parte, os efeitos 

benéficos de S. boulardii observados nas 

infecções intestinais. Chen et al. (2006), 

também trabalhando com o sobrenadante da 

levedura (SbS), observaram que o SbS inibe a 

produção de IL-8 induzida pela toxina A do C. 

difficile ou IL-1 , assim como a ativação de 

algumas MAP quinases. In vivo, eles 

demonstraram que SbS normaliza a secreção de 

fluidos mediada pela toxina A. 

Lee et al. (2005) observaram que S. 

boulardii possui um efeito anti-inflamatório via 

PPAR-gamma (peroxisome proliferator-

activated receptor-gamma), uma molécula que 

regula a inflamação no epitélio intestinal. Eles 

observaram que a levedura aumenta a expressão 

de PPAR-gamma nos níveis de mRNA e 

proteína e que ela inibe o efeito de TNF- , IL-

1  ou LPS na diminuição da expressão de 
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PPAR-gamma. Trabalhos recentes sugerem um 

novo mecanismo de ação da levedura 

envolvendo uma possível inibição da produção 

de óxido nítrico pela levedura (Girard et al., 

2003; Girard et al., 2005a). 

Utilizando animais SCID 

(immunoincompetent syngenic severe combined 

immunodeficiency), Dalmasso et al. (2006b) 

demonstraram que S. boulardii possui uma ação 

na inflamação por uma alteração específica no 

comportamento de migração de células T que se 

acumulam nos linfonodos mesentéricos e, que o 

tratamento com essa levedura limita a 

infiltração de células Th1 no cólon inflamado e 

a amplificação da inflamação induzida pela 

produção de citocinas pró-inflamatórias. 

 

1.2.2.4 Outros Efeitos 

 

Além de todos o efeitos já listados, 

exitem trabalhos mostrando a ligação de alguns 

microrganismos na superfície da levedura 

(Gedek, 1999), assim como a presença de 

receptores para toxinas bacterianas (Brandão et 

al., 1998; Neves et al., 2002). Girard et al. 

(2005b) mostraram que a levedura possui um 

potente efeito anti-secretor contra a secreção de 

água e eletrólitos induzida por óleo de castor no 

cólon de ratos. 

 

2 CONCLUSÃO 

 

Um dos grandes problemas atuais da 

medicina é a alta resistência bacteriana aos 

antibióticos disponíveis no mercado. Nas 

últimas décadas, muita atenção tem sido dada à 

modulação da microbiota intestinal normal por 

adjuvantes microbianos vivos chamados de 

probióticos. A grande vantagem da terapia com 

os probióticos é a ausência de efeitos 

secundários, como a seleção de bactérias 

resistentes. Os efeitos benéficos destes 

microrganismos são basicamente os mesmos da 

microbiota normal do corpo humano. O que se 

faz neste caso é a utilização, em grande 

quantidade, daqueles que possuem eficácia 

comprovada, podendo ser constituintes normais 

da microbiota, como é o caso das 

bifidobactérias e dos lactobacilos, ou não, como 

a levedura S. boulardii. 
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