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RESUMO 

 
A microbiota normal possui microrganismos com efeitos benéficos (Bifidobacterium, Eubacterium e 
Lactobacillus) e microrganismos com efeitos deletérios (Clostridium e Veillonella) para o hospedeiro. 
Nos últimos anos 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. Entre os probióticos 
mais estudados, tanto experimentalmente quanto clinicamente, estão as bactérias e as leveduras. Alguns 
já são comercializados, sendo vendidos sob a forma de suplemento alimentar ou preparações 
farmacêuticas, contendo um ou vários microrganismos. 
 
Palavras-chave: Probiótico, Lactobacillus, Alimentos Funcionais, Antagonismo. 

 
 

Probiotics - microorganisms in favor of the life 
 
ABSTRACT 

 
Normal microbiota composed microorganisms with beneficial effect (Bifidobacterium, Eubacterium 
and Lactobacillus) and microorganisms with deleterious effect (Clostridium and Veillonella) for the 
host. In recent years they come increasing the interest for the use of microorganisms that possess the 
beneficial effect with the intention to benefit the health of the host and to prevent or to treat illnesses. 
These organisms receive the name generic from probiotics and, they come being considered as 
medicines for prevention or treatment of a great number of gastrointestinal clutters. The most studies of 
probiotics, in such a way experimentally how much clinically, they are the bacteria and the leavenings. 
Some already are commercialized, under the form of alimentary supplement or pharmaceutical 
preparations, contend one or some microorganisms. 

 
Keywords: Probiotic, Lactobacillus, Functional Foods, Antagonism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Probióticos 
 
Definição 
 
A partir do conhecimento de que 

microrganismos são favoráveis a saúde humana, 
em 1960, Richard Parker utilizou pela primeira 
vez o termo probiótico, com o significado de “a 
favor da vida”, de acordo com a origem grega do 
termo. Lilley & Stillwell, em 1965, utilizaram 
este termo para descreverem substâncias 
secretadas por um microrganismo que estimula o 
crescimento de outro. Em 1971, outra definição 
chamou probiótico extratos de tecido que 
estimulavam o crescimento microbiano, 
Novamente Parker, em 1974, definiu como 
organismos e substâncias que contribuem para o 
balanço microbiano intestinal. 

Posteriormente, Fuller (1989) modificou 
este conceito, introduzindo nova definição para 
probióticos, que seria “suplemento alimentar 
constituído de microrganismos vivos capazes de 
beneficiar o hospedeiro através do equilíbrio da 
microbiota intestinal”. E em 1992, Havenaar & 
Huis estenderam o conceito para uma 
monocultura ou uma cultura mista de 
microrganismos vivos que fornecidos ao homem 
ou a animais, afetam beneficamente o hospedeiro 
por melhorar as propriedades da microbiota 
indígena. 

Outro conceito mais recente foi dado 
durante um seminário sobre probióticos na 
Alemanha em 1995, sendo definido como uma 
preparação de microrganismos vivos ou 
estimulantes microbianos que afetam a microbiota 
indígena de um animal, planta ou alimento 
receptor de uma forma benéfica. Neste mesmo 
seminário, outra definição de probiótico foi de 
que é uma preparação microbiana que contém 
bactérias vivas ou mortas incluindo seus 
componentes e produtos, que administrada por via 
oral ou por outra superfície (mucosa), melhora o 
balanço microbiano ou enzimático nessas 
superfícies ou estimula mecanismos imunes 
específicos ou não (JANSEN & VAN DER 
WAAIJ, 1995). Salminen (1999) definiu 

probióticos como preparados de microrganismos, 
ou seus constituintes que têm efeito benéfico 
sobre a saúde e o bem estar do hospedeiro.  

Atualmente, a definição de probióticos 
utilizada pela Organização Mundial de Saúde e 
Organização de Agricultura e Alimentos é a 
seguinte: “microrganismos vivos, que quando 
administrados em quantidades adequadas, 
conferem benefício à saúde do hospedeiro” 
(JOINT FAO/WHO, 2002). 

 
Características Desejáveis 
 
Para que um microrganismo possa ser 

selecionado e utilizado na preparação de produtos 
probióticos para humanos e animais ele precisa 
possuir características importantes. Estas 
propriedades incluem: serem produzidos em 
ampla escala; permanecerem estáveis e viáveis 
durante a estocagem; serem capazes de resistir às 
condições adversas do TGI (acidez gástrica e sais 
biliares) e nele sobreviver, preferencialmente 
aderindo-se à mucosa; produzir efeito benéfico ao 
hospedeiro (atividade antimicrobiana contra 
patógenos; reduzir a adesão de patógenos; 
atividade hidrolítica sobre sais biliares e 
contribuição nutricional), modulação da atividade 
imunológica e não ser patogênico (FULLER, 
1992; JOINT FAO/WHO, 2003).  

De acordo com FAO/WHO, os 
microrganismos utilizados como probióticos 
apresentam relação espécie-específica com o 
hospedeiro; devem ser identificados genotípica e 
fenotipicamente, e precisam ter seus efeitos sobre 
a saúde investigados, a fim de se constatar a 
segurança do microrganismo. 

A resistência ao pH baixo do estômago e 
tolerância aos sais biliares foi observada em sete 
culturas Lactobacillus spp. de várias origens 
(humana, leite e produtos lácteos e culturas 
lácteas). Lactobacillus plantarum LHI10, de 
origem humana, apresentou melhores resultados. 
As amostras apresentaram variado grau de 
produção e sensibilidade a bacteriocinas 
(PLOCKOVA et al., 1996). 

A adesão às células do hospedeiro pode 
ser uma característica desejável dos candidatos a 
probióticos, uma vez que possuindo esta 
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habilidade, seus efeitos podem ser mantidos por 
longo período de tempo, sem a necessidade da 
contínua administração dos microrganismos, 
como acontece com aqueles que não permanecem 
no hospedeiro. A hidrofobicidade da superfície da 
célula microbiana é uma característica que indica 
seu potencial de adesão às mucosas, sendo que 
elevados valores indicam maior habilidade de 
adesão. Esta capacidade foi alta para 
Lactobacillus fermentum ssp. cellobiosus e menor 
para Lactobacillus animalis (GUSILS et al., 
1999).  

 
Mecanismos de Ação 
 
O efeito protetor da microbiota intestinal 

tem sido estudado por muitos grupos no mundo 
inteiro e tem sido relacionado com antagonismo 
bacteriano, interferência bacteriana, efeito 
barreira, resistência à colonização ou exclusão 
competitiva. O mecanismo que preserva o 
balanço entre os diversos microrganismos 
intestinais e impede que uma determinada 
bactéria se torne dominante, também previne a 
invasão por bactérias exógenas (incluindo 
patogênicas) e o seu estabelecimento no 
ecossistema intestinal (ROLFE, 2000). 

A microbiota indígena tem um mecanismo 
de controle importante, ajudando a prevenir o 
sobrecrescimento bacteriano (coliformes in vitro 
se dividem a cada 20 minutos e de 6 a 24 horas no 
intestino) e confinando estes microrganismos ao 
lúmen intestinal (CHAPOY, 1989). Em certas 
circunstâncias este controle populacional pode ser 
perturbado pela flutuação da microbiota normal 
devido a diversos fatores como drogas, dieta, 
estresse, etc. 

Postula-se que a presença de bactérias 
ácido lácticas em altos números no intestino 
interfere no crescimento, metabolismo ou 
sobrevivência de outras bactérias entéricas, 
reduzindo seus efeitos patogênicos ou toxigênicos 
(SANDERS, 1995). Devido a este efeito barreira 
a evolução do homem e de animais tem sido 
possível em um ambiente freqüentemente muito 
rico em microrganismos patogênicos. O interesse 
no estudo de probióticos reside na provável ação 
que eles oferecem contra os microrganismos 

patogênicos e/ou seus produtos, oferecendo uma 
proteção substituta durante as flutuações da 
microbiota.  

Os probióticos utilizados para humanos ou 
animais têm diferentes aplicações terapêuticas ou 
profiláticas, como: tratamento de diversas 
disfunções gastrintestinais (intolerância a lactose, 
constipação, hipersensibilidade alimentar, 
gastrenterite), alergias, dermatites atópicas, 
infecções do sistema geniturinário inferior ou 
respiratório superior (SALMINEN et al., 1995; 
SALMINEN, 1998). 

Os probióticos podem suprimir a presença 
de microrganismos indesejáveis no trato digestivo 
de animais atuando pela exclusão competitiva, 
por modular a atividade imunológica, por 
inibirem a ação de toxinas, e diminuírem a 
produção de aminas tóxicas e aumentarem a 
disponibilidade de aminoácidos nos locais de 
absorção, por economia de energia e aumento da 
disponibilidade de vitaminas e enzimas e pela 
produção de metabólitos bactericidas, como ácido 
lático (BONILLA, 1992). 

A competição por nutrientes e espaço e a 
inibição de um grupo de microrganismos por 
produtos de metabolismo de outro grupo, a 
predação e o peristaltismo contribuem para a 
regulação das populações no TGI. Como todos 
estes “habitats” são preenchidos por uma 
determinada população bacteriana que interage 
entre si, torna-se extremamente difícil para 
microrganismos alóctones (transientes), 
acidentalmente ou intencionalmente 
introduzirem-se neste ecossistema e se 
estabelecerem. Este fenômeno é definido como 
exclusão competitiva (GOLDIN, 1998). A 
exclusão de bactérias patogênicas pode ocorrer 
devido à competição por sítios de adesão às 
células do epitélio do intestino delgado 
(ZUANON, 1995). 

Para que um microrganismo possa exercer 
a sua ação probiótica em um determinado habitat, 
é necessário que o mesmo se encontre em nível 
populacional adequado. Muitos microbiologistas 
consideram que para que tais efeitos ocorram, 
deve haver pelo menos 107 UFC/grama de 
conteúdo intestinal, no caso do TGI (NICOLI, 
1995; GUILLOT, 2001).  
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A composição da microbiota de 
determinada espécie animal pode ser avaliada por 
exames dos microrganismos existentes em suas 
fezes, o que normalmente é bastante estável 
(TANNOCK, 2003). Lactobacillus rhamnosus 
DR20 foi administrado via leite para humanos 
diariamente durante seis meses (TANNOCK et 
al., 2000). Logo após o término do fornecimento 
do probiótico, cessou sua excreção nas fezes dos 
voluntários. Os níveis do probióticos foram 
relativamente baixos (105 a 106 UFC/g de fezes) e 
somente foram irregularmente detectados nas 
fezes de 40% dos voluntários que já tinham 
populações estáveis prévias de Lactobacillus.  

Os probióticos podem estimular acúmulos 
de sistema linfático ao longo do TGI dos 
representados pelas placas de Peyer e tonsilas 
cecais. Estes tecidos captam antígenos 
disponibilizados no trato digestório, que 
estimulam as células B, produtoras de IgA, e 
células T, colaboradoras das placas de Peyer, 
favorecendo o desenvolvimento de uma 
imunidade geral e inespecífica. Pelo estímulo 
imunológico da mucosa, ocorre produção de 
anticorpos do tipo IgA, que bloqueiam os 
receptores e reduzem o número de bactérias 
patogênicas na luz intestinal. Além disto, ocorre 
ativação de macrófagos e proliferação de células 
T (SILVA, 2000; MACARI & FURLAM, 2005). 

Os probióticos também atuam de forma a 
proteger a mucosa intestinal. Estes 
microrganismos ao aderirem aos enterócitos 
protegem os vilos e as superfícies absortivas 
contra toxinas produzidas por microrganismos 
indesejáveis, permitindo a regeneração da mucosa 
lesada. Com este efeito, os probióticos 
possibilitam a manutenção da superfície de 
absorção de nutrientes, o que se reflete na 
conversão alimentar e ganho de peso dos animais 
(DOBROGOSZ et al., 1991). 

Os microrganismos probióticos são 
capazes de antagonizar patógenos, exercendo, 
desta forma, proteção importante para o 
hospedeiro. Os microrganismos utilizados como 
probióticos em humanos e animais, são 
usualmente componentes não-patogênicos da 
microbiota normal, tais como as bactérias ácido-
lácticas (principais gêneros Lactococcus, 

Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, 
Streptococcus e Enterococcus) e leveduras como 
Saccharomyces boulardii. O gênero 
Bifidobacterium é freqüentemente envolvido nas 
discussões sobre bactérias ácido-lácticas usadas 
com fins probióticos. Entretanto deve-se 
mencionar que existe evidência que variantes não 
patogênicas de espécies algumas vezes 
patogênicas podem agir como os probióticos 
tradicionais, como linhagens avirulentas de E. 
coli, Clostridium difficile e Salmonella 
Typhimurium (FULLER et al., 1995; MARTEAU 
et al., 2001). Existem atualmente no mercado uma 
série de produtos comerciais e preparações 
farmacêuticas contendo bactérias probióticas. 
Dentre os probióticos utilizados, Lactobacillus 
spp. tem se destacado, por se tratar de um 
microrganismo pertencente à microbiota 
dominante de diversos animais, apresentando 
efeitos inibitórios contra diferentes patógenos 
(HANSON & YOLKEN, 1999). 

Um aspecto de grande interesse em 
relação ao estudo dos probióticos refere-se aos 
seus efeitos na translocação (passagem de 
microrganismos através de mucosas) de 
patógenos e no sistema imune de hospedeiros, os 
quais ainda não são completamente conhecidos. 
Alguns probióticos poderiam afetar a translocação 
bacteriana a partir do intestino, o que seria de 
grande importância para evitar as infecções de 
origem entérica, dentre as quais a salmonelose 
assume destaque na atualidade (GIL DE LOS 
SANTOS, 2004; GIL DE LOS SANTOS & GIL-
TURNES, 2005). 

Ewing & Cole, em 1994, descreveram que 
os Lactobacillus são capazes de influenciar a 
atividade das enzimas dos microvilos intestinais, 
as quais estão envolvidas no processo de absorção 
de nutrientes e, desta forma, beneficiam o 
hospedeiro. 

 
Fatores Interferentes 
 
Os resultados obtidos em experimentos 

com probióticos podem ser afetados por vários 
fatores tais como: tipo de microrganismo 
probiótico; método de produção; método de 
administração; viabilidade da preparação; 
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condição do hospedeiro e condição da microbiota 
intestinal (FULLER, 1995). De acordo com 
O’Sullivan et al. (1992), existem poucos dados 
consistentes cientificamente para evidenciar os 
efeitos benéficos dos probióticos incorporados em 
produtos comerciais. Isso está relacionado a 
desenhos experimentais insatisfatórios, análise 
estatística inadequada dos resultados, fraca 
escolha da cepa probiótica e controle de qualidade 
insatisfatório da cultura e do produto. O ceticismo 
existente em relação ao uso de probióticos pode 
ser explicado em parte às pretensões exageradas e 
“insubstânciadas” usadas na propaganda e venda 
destes produtos. A maioria dos artigos sobre seus 
efeitos positivos têm sido publicados em folhetos 
comerciais ao invés de jornais científicos. Além 
disso, muitos microrganismos incluídos nestes 
produtos não são viáveis nem têm sido 
selecionados pelas propriedades benéficas 
específicas (por ex. inibição de enteropatógenos) 
ou pela capacidade de sobreviver no trato 
gastrintestinal (por ex. resistência ao baixo pH). 
Tannock (1986) apud Fuller (1995) relata que 
“para cada artigo na literatura científica que 
objetiva resultados benéficos a partir da ingestão 
de leite fermentado, outro artigo fornece 
evidência contrária”. 

A única certeza dos pesquisadores é que 
com o probiótico certo, administrado da maneira 
correta e no tempo indicado, pode-se obter o(s) 
efeito(s) benéfico(s) desejado(s). Mais 
conhecimento de como agem os probióticos e os 
melhores métodos de administração, poderia nos 
capacitar a selecionar linhagens mais ativas e 
administrá-las de forma que os resultados se 
tornassem mais consistentes (FULLER, 1995).
  

 
Riscos na Utilização 
 
Alguns fabricantes de probióticos quando 

realizam pesquisas em relação ao risco da 
utilização de seus produtos, o fazem baseado na 
suposta segurança do consumo durante séculos de 
produtos fermentados contendo altos números de 
bactérias ácido-lácticas. Entretanto, nos últimos 
anos tem aumentado o consumo de bactérias 
lácticas (por ex. lactobacilos e bifidobactéria) e os 

estudos publicados têm raramente apresentado 
dados sobre eficácia dose-dependente, absorção, 
distribuição, metabolismo, excreção e duração do 
efeito (ELMER et al., 1996). Existem alguns 
dados sobre a farmacocinética em humanos de 
Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium, e 
Lactobacillus GG, mas estudos mais completos 
são necessários para definir e caracterizar como 
esses agentes bioterapêuticos poderiam ser mais 
efetivos (LEE & SALMINEN, 1995; ELMER et 
al., 1996). A maioria dos casos onde são relatados 
efeitos danosos ocorreu com pacientes 
imunocomprometidos, onde algumas bactérias e 
leveduras podem se exprimir como patógenos 
oportunistas. Renner (1991) relatou casos de 
“translocação” de Bifidobacterium bifidum para 
linfonodos mesentéricos. Deve-se ressaltar que 
todos os produtos contendo as bactérias 
probióticas devem ser avaliados para uso geral e, 
portanto, seguros para todos os consumidores, 
saudáveis ou não (GIBSON & ROBERFROID, 
1995; SANDERS, 1995). 

 
 
Seleção de Um Probiótico de Ação 

Intestinal 
 
Até atingir seu local de ação no intestino, 

o probiótico tem de enfrentar várias situações 
estressantes e até mesmo potencialmente letais 
(KLAENHAMMER & KULLEN, 1999). A 
ingestão de um microrganismo vivo ou, em 
condições de ser reativado, cujo destino deva ser 
o trato gastrintestinal, é uma complexa e difícil 
jornada. A seqüência de eventos a qual estará 
submetido o microrganismo até atingir o 
intestino, é a que se segue abaixo (HOLZAPFEL 
et al., 1998). 

Na ingestão o microrganismo entra em 
contato com o pH relativamente neutro da 
cavidade oral. Subseqüente, encontra-se o 
estômago com seu pH ácido (barreira 
extremamente letal para a maioria dos 
microrganismos). Depois do estômago vem a 
mudança de pH com a chegada ao intestino e, a 
agressividade dos sucos intestinais, tais como os 
sais biliares e sucos pancreáticos (HOLZAPFEL 
et al., 1998). Além desta, a entrada do 
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microrganismo no sistema gastrintestinal o deixa 
em uma tensão de oxigênio e potencial de óxido-
redução bem menores. 

Além das variações na tensão de oxigênio, 
pH e do contato com os sucos intestinais, existe a 
extensa microbiota natural contra a qual qualquer 
microrganismo deverá fazer frente. Em outras 
palavras, isto significa que o microrganismo 
exógeno deverá possuir uma flexibilidade 
nutricional que o capacite de sobreviver com o 
que existe disponível, e deva ser tolerante aos 
produtos secundários gerados pelo metabolismo 
normal de milhares de outros microrganismos tais 
como bacteriocinas, gases, ácidos, etc. 
(HOLZAPFEL et al., 1998). 

Outros fatores, exteriores ao meio 
ambiente gastrintestinal, também são de extrema 
importância na seleção de um probiótico. A 
possibilidade de cultivo em escala industrial é um 
importante critério, o microrganismo deverá ser 
adaptado a um substrato economicamente viável 
para a fermentação. Deve ser resistente à 
liofilização e, durante sua reativação, deve 
conservar um alto número de células viáveis. O 
produto final deve ter um período de viabilidade 
longo na prateleira. 

 
Critérios Para a Segurança de Um 

Probiótico 
 
Vários fatores devem ser observados para 

a avaliação de segurança de um probiótico 
(ISHIBASHI & YAMAZAKI, 2001). O primeiro 
deles é que o microrganismo não produza 
substâncias tóxicas, a partir de sua atividade 
metabólica, para o seu hospedeiro. O probiótico 
não deve ser capaz de se agregar às plaquetas, 
pois isso contribui para a progressão de 
endocardite. Para prevenir a transferência de 
genes de resistência a bactérias endógenas, os 
probióticos não devem carregar mais genes de 
resistência que aqueles para um propósito 
específico. Porém, evidentemente, o critério de 
maior importância, entre todos os arrolados, é que 
o microrganismo selecionado não seja patogênico 
para o seu hospedeiro ocasional. 

 
Probióticos na Dieta Animal 

 
Existem vários trabalhos mostrando os 

benefícios do uso de probióticos na dieta animal. 
Ferreira & Kussakawa (1999), em sua revisão, 
relataram que a administração do probiótico 
Bacillus subtilis em granjas de frangos de corte 
acarretava um aumento da musculatura e uma 
diminuição da quantidade de gordura, além de 
uma diminuição na porcentagem de isolamento da 
Salmonella de 60 para 20%. Ainda com este 
probiótico, observou-se um aumento na atividade 
das enzimas tripsina, amilase e lipase nos frangos. 
Foi obtida uma diminuição no número de 
coliformes fecais, em frangos de corte, utilizando 
o probiótico Bacillus natto (FERREIRA & 
KUSSAKAWA, 1999). Nader de Macias et al. 
(1993) observaram que Lactobacillus spp. 
competia com microrganismos indesejáveis do 
intestino, aumentando, desde modo, a saúde do 
animal. Maia et al. (2001) observaram o efeito 
protetor da bactéria Enterococcus faecium, um 
componente de um produto comercial (Vitacanis) 
composto por L. acidophilus, E. faecium e S. 
cerevisiae, durante desafio experimental com o 
enteropatógeno Salmonella enterica subsp. 
enterica sorov. Typhimurium. 

Na dieta de ruminantes é muito usada a 
levedura Saccharomyces cerevisiae. Ela 
estimularia a atividade dos microrganismos 
benéficos do trato gastrointestinal aumentando, 
deste modo, a digestibilidade de nutrientes e o 
potencial de produção dos animais (NEWBOLD 
et al., 1995; SINGH et al., 1995; WOHLT et al., 
1998). 

 
 
Probióticos na Dieta Humana 
 
O uso de probióticos na dieta humana vem 

sendo amplamente difundido tanto como 
suplemento alimentar (leite, leites acidófilos, 
iogurtes, coalhadas, etc), como na forma de 
medicamento, como é o caso da levedura 
Saccharomyces boulardii, do Lactobacillus GG e, 
mais recentemente, o L. casei Shirota. O uso 
como suplemento alimentar é devido 
principalmente à capacidade de várias bactérias 
de diminuírem o colesterol circulante no soro, 
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principalmente as bactérias do ácido láctico. 
Essas bactérias probióticas promovem um 
aumento notável no HDL (lipoproteínas de alta 
densidade) e diminuem a quantidade de LDL 
(lipoproteínas de baixa densidade) (BEENA & 
PRASAD, 1997). Um outro modo pelo qual estas 
bactérias conseguem diminuir o colesterol é 
acelerando a conversão desta substância em 
ácidos biliares, o que diminui as concentrações de 
colesterol no soro (EYSSEN, 1973; 
FUKUSHIMA & NAKANO, 1996). 

Várias bactérias podem auxiliar na 
prevenção do câncer de cólon (LIDBECK et al., 
1992; LING et al., 1992; LING et al., 1994; 
WOLLOWSKI et al., 1999), na absorção da 
lactose em pessoas que não conseguem digerir 
este açúcar (SANDERS et al., 1996), na produção 
de certas vitaminas, principalmente a vitamina K 
e vitaminas do complexo B, no aumento 
populacional de certas bactérias desejáveis 
(BENNO et al., 1996; MATTILA-SANDHOLM 
et al., 1999) além de outros benefícios adquiridos 
com a ingestão destas bactérias (HANSON & 
YOLKEN, 1999). Adiciona-se a todos estes 
benefícios citados, o sabor agradável dos 
alimentos preparados a partir da fermentação 
realizada por estas bactérias, como os iogurtes e 
os leites fermentados. 

Quanto ao efeito medicamentoso exercido 
por estes microrganismos, cita-se principalmente 
o uso na recomposição da microbiota após 
tratamentos com antibióticos de amplo espectro, 
durante o curso de vários tipos de diarréias e 
outros usos por vários mecanismos de ação. 

 
 

2 CONCLUSÃO 
 
O conceito de probiótico implica em que o 

microrganismo empregado seja viável, ou tenha 
condições de ser reativado, para que ele possa ser 
eficaz no combate à diarréia. Esta exigência reduz 
o número de microrganismos que podem atuar 
como medicamento, já que o intestino humano 
apresenta uma microbiota extremamente 
competitiva que funciona como uma barreira 
física e química conhecida como “barreira 
intestinal”, possuindo mecanismos poderosos de 

combate a microrganismos não autóctones 
(CHANDAN, 1999; SAAVEDRA, 1995). 
Embora não sejam mencionados números 
específicos na definição de probióticos, 
considera-se que pelo menos 109 UFC/dia devam 
ser ingeridos (OUWEHAND et al. 2002). 

Entre os probióticos mais estudados, tanto 
experimentalmente quanto clinicamente, estão as 
bactérias e as leveduras. Alguns já são 
comercializados, sendo vendidos sob a forma de 
suplemento alimentar ou preparações 
farmacêuticas, contendo um ou vários 
microrganismos. Entre os principais probióticos 
estão as bactérias do ácido láctico (BAL), que 
incluem os lactobacilos (Lactobacillus lactis, L. 
acidophilus, L. plantarum, L. brevis, L. 
fermentum, L. casei, L. bulgaricus, L. rhamnosus, 
L paracasei, L. jensenii, L reuteri, L. johnsonii, L. 
helveticus, L. gasseri), Enterococcus faecium 
SF68 e E. faecalis, Streptococcus salivarius e S. 
thermophilus, Pediococcus acidilactici e espécies 
de Leuconostoc e Lactococcus. Além das BAL, 
temos também as bifidobactérias 
(Bifidobacterium bifidum, B. longum, B. breve, B. 
infantis, B. animalis, B. adolescentis), 
Escherichia coli EMO e Nissle, Bacillus subtilis e 
Bacillus toyoi, e as leveduras Saccharomyces 
boulardii e S. cerevisiae. Esta última, geralmente, 
utilizada apenas na medicina veterinária. 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BEENA, A.; PRASAD, V. Effect of yogurt and 
bifidus yogurt fortified with skim milk powder, 
condensed whey and lactose-hydrolyzed 
condensed whey on serum cholesterol and 
triacylglycerol concentration in rats. J. Dairy 
Res., v. 64, p. 453-457, 1997. 
 
BENNO, Y.; HE, F.; HOSODA, M.; 
HASHIMOTO, H.; KOJIMA, T.; YAMAZAKI, 
K.; IINO, H.; MYKKÄNEN, H.; SALMINEN, S. 
Effects of Lactobacillus GG yogurt on human 
intestinal microecology in Japanese subjects. 
Nutrition Today, v. 31, p. 9S-11S, 1996. 
 



 

18 
 

BONILLA, C.C. Evaluación de un probiótico de 
huevo de gallinas de postura. Chapingo: 
Universidad Autonoma de Chapingo, 1992. 
Monografia (Licenciatura) - Universidad 
Autonoma de Chapingo, 1992. 
 
CHANDAN, R.C. Enhancing market value of 
milk by adding cultures. J. Dairy Sci., v. 82, p. 
2245-2256, 1999. Apud GIBSON, S.A.W., ed. 
Human Health, the Contribution of 
Microorganisms. Springer-Verlag, New York, 
NY, 1994. 
 
CHAPOY, P. Bacterial overgrowth in children 
with severe gastrointestinal disorders. In: 
INTERNATIONAL CONGRESS FOR 
INFECTIONS DISEASES PROCEEDINGS OF 
THE SYMPOSIUM, 1988. Microbial Ecology 
and Intestinal Infections. Paris: Springer-Verlag, 
p. 73-86. 1989. 
 
DOBROGOSZ, W.J., BLACK, B.L., CASAS, 
I.A. Delivery of viable Lactobacillus reuteri to 
the gastrointestinal tract of poultry. Poult. Sci., v. 
70, p. 158, 1991. 
 
ELMER, G.W.; SURAWICZ, C.M.; 
MCFARLAND, L.V. Biotherapeutic agents. A 
neglected modality for the treatment and 
prevention of selected intestinal and vaginal 
infections. J. Am. Med. Assoc., v. 275, p. 870-876, 
1996. 
 
EWING, W.N.; COLE, D.J.A The Living Gut: an 
Introduction to Microorganisms in Nutrition. 
Dungannon: Contex Publication. 220 p., 1994. 
 
EYSSEN, H. Role of the gut microflora in 
metabolism of lipids and sterols. Proc. Nutr. Soc., 
v. 32, p. 59-63, 1973. 
 
FERREIRA, F.A.B.; KUSSAKAWA, K.C.K. Uso 
de probióticos na alimentação de frangos de corte. 
Biotecnologia, v. 8, p. 40-43, 1999. 
 
FUKUSHIMA, M.; NAKANO, M. Effects of a 
mixture of organisms, Lactobacillus acidophilus 
or Streptococcus faecalis on cholesterol 

metabolism in rats fed on a fat- and cholesterol-
enriched diet. Br. J. Nutr., v. 76, p. 857-867, 
1996. 
 
FULLER, R. Probiotics in man and animals. J. 
Appl. Bacteriol., v. 66, p. 365-378, 1989. 
 
FULLER, R. Probiotics. The scientific basis, 
London: Chapman & Hall, 328 p., 1992. 
 
FULLER, R. Probiotics: their development and 
use. In: OLD HERBORN UNIVERSITY 
SEMINAR MONOGRAPH, 1995, Herborn-Dill. 
Probiotics: Prospects of Use in Opportunistic 
Infections. Herborn-Dill: Institute for 
Microbiology and Biochemistry, p. 01-08, 1995. 
 
GIBSON, G.R., ROBERTFROID, M.B. Dietary 
modulation of the human colonic microbiota: 
introducing the concept of prebiotics. J. Nutr., v. 
125, p. 1401-1412, 1995. 
 
GIL DE LOS SANTOS, J.R. Efeito de 
probióticos na translocação de Salmonella 
Enteritidis e na eficiência alimentar de frangos de 
corte. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 
80p. 2004. (Dissertação Mestrado) - Universidade 
Federal de Pelotas, 2004. 
 
GIL DE LOS SANTOS, J.R.; GIL-TURNES, C. 
Probióticos em avicultura. Ciência Rural, v. 35, p. 
741-747, 2005. 
 
GOLDIN, B.R. Health benefits of probiotics. Br. 
J. Nutr., v. 80, p. S203-S207, 1998. 
 
GUILLOT, J.F. Como utilizar correctamente los 
probióticos en avicultura. Avicul. Indust., v. 19, p. 
33-36, 2001. 
 
GUSILS, C.; GONZALEZ, S.M.; OLIVER, G. 
Lactobacilli isolated from chicken intestines: 
potential use as probiotics. J. Food Protect, v. 62, 
p. 252-256, 1999.  
 
HANSON, L.A.; YOLKEN, R.H. Probiotics, 
Other Nutritional Factors and Intestinal 



 

19 
 

Microflora. Nestlé Nutrition Workshop Series, v. 
42, Lippincott-Raven, Philadelphia, 1999. 
 
HAVENAAR, R.; HUIS IN’T VELD, M. J.H. 
Probiotics: a general view. In: WOOD, B.J.B. 
Lactic acid bacteria in health and disease 1. 
Amsterdam: Elsevier Applied Science, 1992. 
p.151-170. 
 
HOLZAPFEL, W.H.; HABERER, P.; SNEL, J.; 
SCHILLINGER, U.; HUIS IN'T VELD, J.H.J. 
Overview of gut flora and probiotics. Int. J. Food 
Microbiol., v. 41, p. 85-101, 1998. 
 
ISHIBASHI, N.; YAMAZAKI, S. Probiotics and 
safety. Am. J. Nutr., v. 73, p. 465-470, 2001. 
 
JANSEN, G.J. & VAN DER WAAIJ, D. Old 
herborn university seminar on probiotics: 
prospects of use in opportunistic infections - 
review of the internal discussion. In: OLD 
HERBORN UNIVERSITY SEMINAR 
MONOGRAPH, 1995, Herborn-Dill. Probiotics: 
Prospects of Use in Opportunistic Infections. 
Herborn-Dill: Institute for Microbiology and 
Biochemistry, p. 173-184, 1995. 
 
JOINT FAO/WHO Food and Agricultural 
Organization/World Health Organization 
Guidelines for the Evaluation of Probiotics in 
Food. London, Ontario, Canada. April 30 and 
May 1, 2002. 11 p. 
 
JOINT WHO/FAO/OIE Food and Agricultural 
Organization/World Health Organization 
Background document for the Joint 
WHO/FAO/OIE expert. In: Workshop on non-
human antimicrobials usage and antimicrobials 
resistance scientific assessment. Geneva, 
Switzerland, December 1-5, 117 p., 2003. 
 
KLAENHAMMER, T.R.; KULLEN, M.J. 
Selection and design of probiotics. Int. J. Food 
Microbiol., v. 50, p. 45-57, 1999. 
 
LEE, Y.K., SALMINEN, S. The coming of age of 
probiotics. Trends Food Sci.  Technol., v. 6, p. 
241-245, 1995. 

 
LIDBECK, A.; NORD, C.E.; RAFTER, J.; 
NORD, C.; GUSTAFFSON, J.A. Effect of 
Lactobacillus acidophilus supplements on 
mutagen excretion in faeces and urine in humans. 
Microbiol. Ecol. Health Dis., v. 5, p. 59-67, 1992. 
 
LILLEY, D.M.; STILLWELL, R.H. Probiotics: 
growth promoting factors produced by 
microorganisms. Science, v. 147, p. 747-748, 
1965. 
 
LING, W.H.; HANNINEN, O.; MYKKANEN, 
H.; SALMINEN, S.; VON WRIGHT, A. 
Colonization and fecal enzyme activities after oral 
Lactobacillus GG administration in elderly 
nursing home residents. Ann. Nutr. Metab., v. 36, 
p. 162-166, 1992. 
 
LING, W.H.; KORPELA, R.; MYKKANEN, H.; 
SALMINEN, S.; HANNINEN, O. Lactobacillus 
strain GG supplementation decreases colonic 
hydrolytic and reductive enzyme activities in 
healthy female adults. J. Nutr., v. 124, p. 18-23, 
1994. 
 
MACARI, M.; FURLAN, R.L. Probióticos. In: 
Anais da Conferência APINCO 2005 de Ciência e 
Tecnologia Avícolas. Campinas (Brasil): FACTA, 
v. 1, p. 53-77, 2005. 
 
MAIA, O.B.; DUARTE, R.; SILVA, A.M.; 
CARA, D.C.; NICOLI, J.R. Evaluation of the 
components of a commercial probiotic in 
gnotobiotic mice experimentally challenged with 
Salmonella enterica subsp. enterica ser. 
Typhimurium. Vet. Microbiol., v. 79, p. 183-189, 
2001. 
 
MARTEAU, P.R.; VRESE, M.; CELLIER, C.J.; 
SCHREZENMEIER. Protection from 
gastrointestinal diseases with the use of 
probiotics. Am. J. Clin. Nutr., v. 73, p. 4305-4365, 
2001. 
 
MATTILA-SANDHOLM, T.; BLUM, S.; 
COLLINS, J.K.; CRITTENDEN, R.; DE VOS, 
W.; DUNNE, C.; FONDEN, R.; GRENOV, G.; 



 

20 
 

ISOLAURI, E.; KIELY, B.; MARTEAU, P.; 
MORELLI, L.; OUWEHAND, A.; RENIERO, 
R.; SAARELA, M.; SALMINEN, S.; SAXELIN, 
M.; SCHIFFRIN, E.; SHANAHAN, F.; 
VAUGHAN, E.; VON WRIGHT, A. Probiotics: 
towards demonstrating efficacy. Trends Food Sci. 
Technol., v. 10, p. 393-399, 1999. 
 
NADER DE MACIAS, M.E.; ROMER, M.E.; 
APELLA, M.C.; GONZALES, S.N.; OLIVER, G. 
Prevention of infectious diarrhea produced by 
Escherichia coli and Listeria monocytogenes by 
feeding fermentation milk with lactobacilli. J. 
Food Prot., v. 56, p. 401-405, 1993. 
 
NEWBOLD, C.J.; WALLACE, R.J.; CHEN, 
X.B.; MCINTOSH, F.M. Different strains of 
Saccharomyces cerevisiae differ in their effects 
on ruminal bacterial numbers in vitro and in 
sheep. J. Anim. Sci., v. 73, p. 1811-1818, 1995. 
 
NICOLI, J.R. Normal gastrointestinal microbiota 
in domestic animals and human beings. Enferm. 
Infec. Microbiol., v. 15, p. 183-190, 1995. 
 
O’SULLIVAN, M.G., THORNTON, G., 
O’SULLIVAN G.C. et al. Probiotic bacteria: 
myth or reality? Trends Food Sci. Technol., v. 3, 
p. 309-313, 1992. 
 
OUWEHAND, A.C.; SALMINEN, S.; 
ISOLAURI, E. Probiotics: an overview of 
beneficial effects. Antonie Van Leeuwenhoek, v. 
82, p. 279-289, 2002. 
 
PARKER, R. B. Probiotics: the other half of the 
antibiotics story. Animal Nutrit. Health, London, 
v. 29, p. 4-8, 1974. 
 
PLOCKOVA, M; CHUMCHALOVA, J.; 
PLUHAROVA, B. The pH tolerance, bile salts 
resistance and production of antimicrobial 
compunds by Lactobacilli. Potravinarske Vedy 
UZPI, v. 14, p. 165-174, 1996. 
 
RENNER, E. Cultured Dairy products in human 
nutrition. Inter. Dairy Fed. Ann. Bull., v. 255, p. 
2-20, 1991. 

 
ROLFE, R.D. The role of probiotic cultures in the 
control of gastrointestinal health. J. Nutr., v. 130, 
p. 396-402, 2000. 
 
SAAVEDRA, J.M. Microbes to fight microbes: a 
not so novel approach to controlling diarrheal 
disease. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., v. 21, p. 
25-29, 1995. 
 
SALMINEN, S. Clinical applications of probiotic 
bacteria. Int. Dairy J., v. 8, p. 563-572, 1998. 
 
SALMINEN, S. Probiotics: how should they be 
defined? Trends Food Sci. Technol., v. 10, p. 107-
110, 1999. 
 
SALMINEN, S.; ISOLAURI, E.; ONNELA, T. 
Gut flora in normal and disorders status. 
Chemotherapy, v. 41, p. 5-15, 1995. 
 
SANDERS, M.E. Lactic Acid Bacteria and 
human health In: OLD HERBORN 
UNIVERSITY SEMINAR MONOGRAPH, 
1995, Herborn-Dill. Probiotics: Prospects of Use 
in Opportunistic Infections. Herborn-Dill: 
Institute for Microbiology and Biochemistry, p. 
126-140, 1995. 
 
SANDERS, M.E.; WALKER, D.C.; WALKER, 
K.M.; AOYAMA, K.; KLAENHAMMER, T.R. 
Performance of commercial cultures in fluid milk 
applications. J. Dairy Sci., v. 79, p. 943-955, 
1996. 
 
SILVA, E.N. Probióticos e prebióticos na 
alimentação de aves. In: ANAIS DA 
CONFERÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA AVÍCOLAS, v. 1, p. 241-251, 
2000. 
 
SINGH, R.; CHAUDHARY, L.C.; KAMRA, 
D.N.; PATHAK, N.N. Effect of feeding yeast 
Saccharomyces cerevisiae cell suspension on 
growth and nutrient utilization in rabbits. Indian 
J. Anim. Sci., v. 65, p. 104-106, 1995. 
 



 

21 
 

TANNOCK, G.W. Probiotics and prebiotics: 
where we are going? Wymondham: Caister 
Academic Press. 54 p., 2003. 
 
TANNOCK, G.W.; MUNRO, K.; HARMSEN, 
H.J.M.; WELLING, G.W.; SMART, J.; GOPAL, 
P.K. Analysis of the fecal microflora of human 
subjects consuming a probiotic containing 
Lactobacillus rhamnosus DR20. Appl. Environ. 
Microbiol., v. 66, p. 2578-2588, 2000. 
 
WOHLT, J.E.; CORCIONE, T.J.; ZAJAC, P.K. 
Effect of yeast on feed intake and performance of 
cows fed diets based on corn silage during early 
lactation. J. Dairy Sci., v. 87, p. 1345-1352, 1998. 
 
WOLLOSWSKI, I.; JI, S.T.; BAKALINSKY, 
A.T.; NEUDECKER, C.; POOL-ZOBEL, B.L. 
Bacteria used for the production of yogurt 
inactivate carcinogens and prevent DNA damage 
in the colon of rats. J. Nutr., v. 129, p. 77-82, 
1999. 
 
ZUANON, J.A.S. Efeitos de promotores de 
crescimento de frangos de corte. Viçosa: 
Universidade Federal de Viçosa, Zootecnia. 70 p., 
1995. (Dissertação Mestrado) - Universidade 
Federal de Viçosa, Zootecnia, 1995. 
 
________________________________________ 
 
1 – Flávio Henrique Ferreira Barbosa, PhD 
Professor Adjunto I – Ciências Farmacêuticas 
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 
flavio.barbosa@unifap.br 
 
2 – Larissa Paula Jardim de Lima Barbosa, BSc 
Bióloga / Consultora 
Real Biológica Ltda 
larissa@realbiologica.com.br 
 
3 – Leandro Henrique Silva Bambirra , BSc 
Médico Veterinário / Estudante de Iniciação Científica 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
 
4 – Flávia Figueira Aburjaile, BSc 
Biomédica / Estudante de Iniciação Científica 
Universidade FUMEC 
 


