
Probióticos e prebióticos 
podem ajudar a normalizar a 
microbiota intestinal 
perturbada por antibióticos 
ou outros estressores e, ao 
fazê-lo, melhoram a saúde.

Os efeitos dos Prebióticos
e dos Probióticos na microbiota

O que são probióticos?

O que são prebióticos?

Probióticos são microorganismos 
vivos que, quando administrados na 
dosagem correta, fornecem 
benefícios à saúde do hospedeiro. 
Algumas vezes, são similares aos 
micróbios que colonizam 
naturalmente o intestino humano.

Os probióticos melhoram 
a nossa microbiota 
intestinal?
- Como micróbios vivos, os probióticos 
podem influenciar os micróbios que 
colonizam nosso trato gastrointestinal.

– Embora em número reduzido em 
comparação com os micróbios já presentes 
no intestino, os probióticos podem crescer, 
metabolizar e interagir com micróbios 
residentes. Raramente os probióticos 
colonizam permanentemente.

- Os probióticos podem exercer efeitos sobre 
a microbiota à medida que viajam através 
de regiões menos densamente colonizadas 
de nosso trato trato gastrointestinal 
(estômago e intestino delgado).

- Os probióticos podem usar mecanismos 
semelhantes aos nossos próprios micróbios 
para melhorar a saúde. Por exemplo, a 
capacidade dos probióticos de influenciar 
nosso sistema imunológico pode impactar a 
nossa colonização da microbiota e a nossa 
saúde.

Prebióticos de modo simples, são os 
alimentos para micróbios benéficos que 
vivem em nós. Eles são metabolizados pelas 
bactérias "do bem", impactando 
positivamente o ambiente intestinal e assim, 
com um benefício geral para a saúde.

Os prebióticos melhoram a 
nossa microbiota?
- Sim! Os prebióticos impactam 
positivamente a composição e / ou atividade 
de nossa microbiota residente.

- Os prebióticos podem aumentar os níveis de 
bactérias benéficas.

- Os prebióticos podem aumentar os 
metabólitos derivados dos micróbios, como 
os ácidos graxos de cadeia curta ou as 
moléculas de sinalização que são 
importantes para a saúde.

Diminuição do nível 
de bactérias nativas 
no intestino

Se a microbiota intestinal do seu paciente está disruptada, será 
que os probióticos e os prebióticos podem ajudar?



Checklist dos Probióticos
Como fazer uma escolha inteligente?
Não são todos os produtos rotulados
como "probióticos" que realmente são probióticos

PROBIÓTICOS: microorganismos vivos que quando 
administrados na dosagem correta, fornecem 
benefícios à saúde do hospedeiro. Tanto alimentos 
como suplementos podem fornecer probióticos 
autênticos

Embasado cientificamente
Esteja preparado para caçar um pouco: 
não há um único lugar para procurar por 
boas evidências científicas a respeito dos 
probióticos. Frequente bons cursos, 
congressos e consulte artigos científicos 
de revistas e pesquisadores renomados 
da área.

Embasado cientificamente
Fornece uma dose efetiva
Quando se trata de microrganismos, uma 
dose mais alta não necessariamente 
acarreta em melhores resultados. Você 
deve se basear no que os estudos apoiam 
como "dose eficaz" para cada caso. Na 
maioria das vezes, doses eficazes variam 
de 100 milhões a 50 bilhões ou mais 
unidades formadoras de colônias (UFC) / 
dose.

Fornece o benefício que você está 
buscando
Diferentes cepas de probióticos têm 
diferentes benefícios, que vão desde a 
melhoria de aspectos da função intestinal 
até a melhoria do sistema imune. Assim, 
escolha um produtos com evidências nas 
quais indiquem que o produto escolhido 
pode trazer os benefícios para a saúde 
que você quer.

É seguro ao paciente
Para pessoas saudáveis, o consumo de probióticos é geralmente seguro. Contudo, certifique-se 
de seguir as instruções no rótulo. Além disso, mulheres grávidas, bebês, pessoas com sistema 
imunológico comprometido ou pessoas com síndrome do intestino curto devem conversar com 
mais detalhes com o seu nutricionista.

Um probiótico de alta qualidade e efetivo não necessariamente precisa ser:

- Encontrado naturalmente ou derivado da microbiota humana
- Apto a colonizar o trato gastrointestinal humano (a maioria não o coloniza)
- Deve resistir a passagem pelo estômago
- Composto de múltiplas cepas

Rotulado corretamente

Nomes dos micróbios. Procure o gênero, as 
espécies, e a linhagem para cada micróbio 
nos produtos. Isso mostra o que há no 
produto.
UFC. Este número informa quantos 
microrganismos vivem em cada porção ou 
dose, até a data de validade (não “no 
momento da fabricação”).
Dose sugerida ou tamanho da porção. 
Isso diz a você quanto administrar para que o 
benefício esperado aconteça.
Condições de armazenamento adequadas.
A refrigeração pode não ser necessária.
Informações de contato da empresa 
fabricante. Isso para obter mais informações 
ou relatar quaisquer problemas relacionados 
ao produto.



Mas poderá ser chamado assim
L. casei
L. paracasei
L. rhamnosus
L. plantarum
L. brevis
L. salivarius
L. fermentum
L. reuteri

Se o seu probiótico contém
Lactobacillus casei
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus brevis
Lactobacillus salivarius
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus reuteri

Lacticaseibacillus rhamnosus

Limosilactobacillus fermentum

Seu novo nome será
Lacticaseibacillus casei
Lacticaseibacillus paracasei

Lactiplantibacillus plantarum
Levilactobacillus brevis
Ligilactobacillus salivarius

Limosilactobacillus reuteri

O seu guia para a nova nomenclatura dos probióticos: 

Por que a mudança?

O que essa mudança significa para você nutricionista?

Lactobacillus

• Lactobacillus 
acidophilus

• Lactobacillus 
delbrueckii subsp. 
bulgaricus
(aka Lactobacillus 
bulgaricus)

• Lactobacillus crispatus

• Lactobacillus gasseri

• Lactobacillus johnsonii

• Lactobacillus 
helveticus

Olá
eu me chamo

L. rhamnosus XYZ
Os nomes dos probióticos são importantes. Indicam que um 
probiótico possui identidade única, o que o vincula a informações 
sobre seus benefícios para a saúde.

Seu probiótico é nomeado usando as 
convenções para todas as coisas vivas. 
O nome tem um gênero, então uma 
espécie e, no caso dos probióticos, o 
nome da cepa também está incluído. 
Por exemplo:
Lactobacillus rhamnosus XYZ
Frequentemente, é abreviado como L. 
rhamnosus XYZ, porque no contexto de 
probióticos, “L.” geralmente refere-se a 
"Lactobacillus".

Os pesquisadores que mais estudam sobre os 
probióticos no mundo perceberam que o 
gênero Lactobacillus - um gênero probiótico 
comum - continha espécies que eram muito 
diferentes umas das outras geneticamente. 
Então, mudaram o nome do gênero para 
manter o grupos probióticos mais preciso e 
organizado. Os nomes de espécies e as 
designações de linhagens não mudaram - 
apenas o gênero e os nomes que eram mais 
abrangentes.

No dia a dia, não muito! Se você atualmente toma ou prescreve um probiótico, as bactérias no 
probiótico que você já consome ou prescreve permanecerão lá. Porém, apenas podem estar listados 
em um nome diferente no rótulo ou nas informações que acompanham o probiótico. Ao mesmo 
tempo, saiba que quaisquer alterações nos rótulos dos produtos podem levar um ano ou mais para 
ocorrerem. Logo, esteja pronto e aproveite este infográfico pois assim quando você ver essas 
alterações, você saberá do que se tratam e indicará o melhor produto para cada um dos seus 
pacientes.

Se você está se perguntando sobre como consumir uma cepa probiótica 
específica e está procurando seus efeitos de saúde, você pode tentar pesquisar 
pelo nome anterior e também pelo seu novo nome.

Alguns probióticos 
Lactobacillus não tiveram 
seu nome alterado:


