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Cuide de sua microflora intestinal e ela cuidará de ti 
Muitas pessoas optam por uma dieta saudável, à base de carboidratos, proteínas, 

vitaminas, sais minerais e gorduras em perfeito equilíbrio, mas pouco se preocupam com as vias 
metabólicas pelas quais percorrerão cada alimento até se tornarem, de fato, nutrientes 
responsáveis pela manutenção de uma vida saudável. Muito embora se tenha exaustivamente 
disposto de forma midiática, nem todo alimento considerado saudável pode ser ingerido por 
qualquer indivíduo. Exemplos comuns são: o consumo de produtos lácteos integrais, evitado por 
lactointolerantes ou caseinointolerantes, e o consumo de glúten, evitado por celíacos. 

Apesar de haver disposição tecnológica para o consumo desses alimentos, mesmo em 
situação de limitante, torna-se bastante salutar entender os mecanismos da digestão e a 
participação dos coadjuvantes digestivos, aqui destacados como probióticos e prebióticos, 
auxiliadores de aumento da produtividade no mecanismo da digestão. Como veremos adiante, tais 
coadjuvantes podem auxiliar até no humor do indivíduo, que pode deixar de ser “enfezado”, 
potencialmente alterando seu estilo de vida e até mesmo a maneira como enfrentar determinadas 
situações conflitantes. 

O termo enfezado, propositalmente supracitado em destaque, refere-se, segundo definição, 
a um indivíduo raquítico, mirrado, podendo ser também definido como sendo um indivíduo “cheio 
de fezes”. Daí entender-se que um indivíduo enfezado é, em suma, aquele dotado de uma deficiência 
no sistema digestório, denotando baixo trânsito fecal e, por consequência, baixa absorção de 
nutrientes e aumento na retenção de toxinas.  

Em estudo de revisão recente, Gao et. al (2016) observaram a importância da microbiota 
intestinal na saúde de recém-nascidos e alertam que o trato gastrointestinal humano age como 
protetor multifatorial de reações alérgicas, inflamações, estados de desenvolvimento de patologias 
cardíacas e até carcinogênese (desenvolvimento do câncer). Seu desequilíbrio, sobretudo quando 
alterada a microbiota intestinal, resulta em estado patológico crônico, com potencial surgimento 
de doenças autoimunes, câncer e obstruções do sistema circulatório.  

Seguindo a mesma linha de pensamento, Yu et. al (2016) concluem que a modulação da 
microbiota intestinal infere em resposta imunitária e que algumas cepas de probióticos podem ser 
utilizadas como um adjuvante para a prevenção ou tratamento do câncer. Ainda relatam que a 
aplicação clínica de probióticos indicou que algumas cepas probióticas poderiam diminuir a 
incidência de inflamação pós-operatória em pacientes com câncer. Também observaram que 
sintomas como diarreia relacionada com a radioterapia e quimioterapia foram aliviados em 
pacientes tratados com probióticos orais. 

Para entendermos melhor estas questões, destacaremos peculiaridades inerentes à 
digestão em dois planos: i) o trato gastrointestinal e ii) a microflora intestinal. Vejamos. 

I) O Trato Gastrointestinal humano 

O trato gastrointestinal humano é subdividido em: i) cavidade oral; ii) faringe; iii) esôfago; 
iv) estômago; v) intestino delgado e vi) intestino grosso. Existem, associados a este sistema 
digestório, órgãos auxiliares como dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e 
pâncreas. As funções digestórias apreciadas são a ingestão, processo de captação do alimento pela 
cavidade oral; a secreção, pela liberação de ácidos, água e enzimas importantes no trato 
gastrointestinal; a mistura e a propulsão, promotores da trituração e do impulso do alimento ao 
longo do sistema; a digestão, degradação química e mecânica dos alimentos; a absorção, pela 
passagem dos nutrientes dos alimentos ao sangue e à linfa e a defecação, via final do sistema 
digestório pela liberação de fezes. 



Figura 1 – Esquema do Sistema Digestório humano. 

  
Disponível em: http://www.skyhdwallpaper.com/digestive-system-of-human 

O trato gastrointestinal, desde o canal distal do esôfago até o canal anal, possui um tecido 
composto por uma série de camadas auxiliadoras das funções intestinais e sua preservação deve 
ser encarada como circunstancial com vistas à preservação de um mecanismo de digestão 
satisfatório. 

A cavidade oral, composta por dentes de vários formatos e funções, funciona como uma 
estrutura mecânica responsável por transformar os alimentos em bolo alimentar, envolto em 
saliva, composta por algumas enzimas. O estômago, por meio de movimentos peristálticos, 
assegura a homogeneização dos alimentos. Na faringe, pertencente tanto ao sistema digestório 
quanto ao respiratório, ocorre o fenômeno da deglutição, quando a epiglote fecha a laringe, 
impedindo o bolo alimentar de chegar até a traqueia. A faringe constitui, portanto, o canal de 
passagem do bolo alimentar até o esôfago, um órgão oco, dotado de movimentos peristálticos e 
responsável por transferir o bolo alimentar até o estômago. Neste órgão, os alimentos são pré-



digeridos e esterilizados quimicamente devido à liberação do ácido clorídrico (pH aproximado de 
2,0), principal componente do suco gástrico, composto também por algumas enzimas. 

O pâncreas, pertencente tanto ao sistema digestório quanto ao endócrino, é responsável 
por produzir o suco pancreático (pH aproximado de 9,0), composto por enzimas digestivas, mas 
também produz hormônios importantes, tais como o glucagon e a insulina, associados ao controle 
glicêmico.  

O intestino delgado, composto pelas seções: duodeno, jejuno e íleo, é a parte do tubo 
digestivo responsável pela conexão entre o estômago e o intestino grosso. Sua extensão mede 
aproximadamente 6 metros e seu diâmetro, em torno de 3 centímetros. A bile, produzida pelo 
fígado e armazenada na vesícula biliar, o suco pancreático e o suco entérico são secretados nesta 
seção do sistema digestório. 

As vilosidades intestinais são dobras do tecido de revestimento e têm a função de 
aumentar a área de absorção dos nutrientes, absorvidos principalmente no intestino, gerados 
pelas degradações química e enzimática dos alimentos. 

O intestino grosso é um tubo com aproximadamente 1,5 metros de comprimento e 7 
centímetros de diâmetro. Inicia-se na válvula ileocecal, parte distal do intestino delgado, e termina 
na válvula anal. Nesta parte do sistema digestório ocorre a reabsorção de água e o acúmulo das 
fezes. É também nesta seção do sistema digestório onde se encontram as bactérias responsáveis 
pelo aumento da eficiência dos processos digestivos. 

A atividade digestiva é controlada pelo sistema nervoso, por meio do nervo vago. 
Estímulos, devido à presença do alimento na cavidade oral ou pelo mecanismo da visão, são 
enviados ao estômago com imediata secreção do suco gástrico. Quando o alimento chega ao 
estômago, o hormônio gastrina é liberado e torna-se o principal responsável pelo controle da 
secreção do suco gástrico. Com a presença do alimento no duodeno, há liberação do hormônio 
secretina, estimulante da secreção do suco pancreático e de liberação de bicarbonato de sódio pelo 
pâncreas. Neste momento, a mucosa do duodeno libera colecistocinina (CCK), controlada pela 
presença de lipídios (gorduras) no quimo com posterior secreção de suco pancreático e contração 
da vesícula biliar, liberando a bile no duodeno. Devido à presença de gordura, o duodeno secreta 
enterogastrona, responsável pela inibição de esvaziamento precoce do estômago, da produção de 
gastrina e, de maneira indireta, do suco gástrico. 

Até este momento falamos de anatomia e funcionamento do sistema digestório, mas não 
tocamos na influência dos micro-organismos presentes na biota intestinal, principais responsáveis 
pela eficiência na geração de nutrientes e seu posterior aproveitamento. É notório que um bom 
funcionamento do intestino está diretamente relacionado com os fatores positivos de 
saudabilidade, podendo interferir, sobretudo, no humor do indivíduo, de modo a considerarmos as 
vias circunstanciais da qualidade de vida como derivadas não apenas do corpo ou das células 
componentes dos órgãos, mas também dos trilhões de células presentes nos intestinos.  

Esta relação harmônica onde prevaleça o controle da microbiota intestinal pode vir a 
interferir positivamente nos fatores de envelhecimento precoce devido à redução de processos 
oxidativos com geração de produtos tóxicos, sobrecarregadores do funcionamento dos órgãos, 
principalmente do fígado. 

Modificações no estilo de vida e no comportamento nutricional interferem na 
funcionalidade do sistema imunológico e impactam consideravelmente no ecossistema microbiano 
intestinal. Uma vez desbalanceado este ecossistema, a ocorrência de processos inflamatórios no 
sistema digestório e imunosenescência são comuns. 

Neste contexto, estudos na área de biotecnologia têm sido realizados no intuito de 
produzir micro-organismos probióticos, aqueles típicos do ecossistema microbiano intestinal, e 
compostos prebióticos, carboidratos consumidos por micro-organismos probióticos, capazes de 
recompor a microbiota de modo a auxiliar no bom funcionamento do aparelho digestório. 



II) A Microflora Intestinal 

O que são Probióticos? 

Probióticos são definidos como micro-organismos vivos que, se consumidos em 
quantidades adequadas, confere benefícios à saúde do hospedeiro. Nomes comuns atribuídos aos 
probióticos são: bactérias amigáveis, bactérias benéficas ou bactérias saudáveis. 

Durante um ciclo de vida normal, aproximadamente 60 toneladas de alimentos 
atravessam o sistema digestório, onde estima-se haver aproximadamente 100 trilhões de bactérias 
viáveis, correspondente a 10 vezes mais células em relação às componentes do corpo humano e 
representam cerca de 1 a 1,5 Kg do peso corporal. Alguns vírus, fungos ou protozoários também 
podem estar presentes, mas em número reduzido em se tratando de indivíduos saudáveis. 

A composição da microbiota intestinal é bastante distinta entre os seres humanos e, num 
mesmo indivíduo, se modifica ao longo da vida. Fatores como dieta, clima, idade, ingestão de 
medicamentos, sobretudo antibióticos, doença, estresse, infecções, localização geográfica, raça, 
circunstâncias socioeconômicas e estilo de vida afetam diretamente esta composição e pode causar 
a disbiose intestinal, conhecida como a síndrome do intestino irritável. 

Para um equilíbrio da microbiota intestinal, bactérias benéficas, tais como lactobacilos e 
bifidobactérias, devem predominar no ecossistema digestivo de modo a agirem como uma barreira 
aos micro-organismos invasores. Esta barreira impede a proliferação de muitos patógenos como 
leveduras, tal qual a Candida albicans, naturalmente encontrada na boca e intestinos em 
aproximadamente 80% dos indivíduos, mas sem causar transtornos, embora, em excesso, causa a 
candidíase. O uso de probióticos pode ser o melhor caminho para uma boa regulação do 
ecossistema intestinal. 

A modulação da microflora intestinal causada pela ingestão de probióticos depende da 
sobrevivência destes às variações de salinidade e acidez no caminho desde a ingestão na cavidade 
oral, passando pelo estômago, com alta acidez (lembre-se que o estômago tem a função de 
esterilizar os alimentos), até chegar aos intestinos, onde o meio é alcalino. 

A qualidade de uma dieta probiótica efetiva inclui as seguintes características: i) deve ser 
adequada ao consumo humano; ii) exercer um efeito benéfico ao hospedeiro; iii) deve ser não 
patogênica e não tóxica; iv) conter um grande número de células viáveis (aproximadamente 35 
bilhões); v) ser capaz de sobreviver e metabolizar no intestino; vi) permanecer viável durante 
armazenamento; vii) ser antagonista aos patógenos. 

Probióticos são largamente utilizados em vários países e análises clínicas com relação aos 
benefícios à saúde humana vem sendo realizadas especialmente nas últimas décadas. O intuito 
dessas pesquisas objetiva a redução do uso de antibióticos no tratamento de algumas infecções, 
tendo em vista uma redução dos efeitos colaterais observados pelo uso desses fármacos, 
responsáveis por abordar desordens de severidade variada. As bactérias benéficas são 
reconhecidas como uma forma eficaz de manter o intestino com número reduzido de micro-
organismos prejudiciais, além de ajudar na digestão, na imunidade e na absorção de nutrientes. 

Estudos realizados neste ano na Icahn School of Medicine at Mount Sinai, em Nova Iorque 
pelo pesquisador Mar Gacias e colaboradores sugerem que a modificação do ecossistema 
microbiano intestinal, com prevalência de bactérias benéficas, impacta na composição da bainha 
de mielina dos axônios dos neurônios cerebrais e melhoram as sinapses. Este mecanismo interfere 
no comportamento e podem modificar transtornos com ações de isolamento e depressão em 
comportamentos mais sociáveis. Há também indicativos da utilização deste tratamento em 
pacientes acometidos de esclerose múltipla. 



Figura 2 – Disposição das bactérias probióticas no trato gastrointestinal humano. 

  
Publicado por SARTOR, 2008. Disponível em: http://mmg-233-2013-genetics-

genomics.wikia.com 

O que são Prebióticos? 

Muitos indivíduos se confundem quando se tratam dos probióticos e prebióticos. São dois 
ingestas completamente distintos e de reflexos orgânicos também distintos. Vimos que probióticos 
são micro-organismos, mais especificamente bactérias, auxiliadores do equilíbrio da microbiota 
intestinal. Os prebióticos podem ser considerados como fibras vegetais especializadas que nutrem 
as bactérias presentes no intestino grosso. Enquanto os probióticos modificam a microbiota 
intestinal devido à ingestão, os prebióticos apenas potencializam o crescimento das bactérias 
benéficas naturalmente existentes na microbiota intestinal do indivíduo. 

Quando se faz a ingestão de um prebiótico, esta fibra não é digerida no trato 
gastrointestinal humano, não é afetada pelas condições de calor, acidez, frio o pelo tempo, e se 
desloca até o intestino grosso, onde se encontra a microbiota. As bactérias existentes neste meio 
assimilam as fibras (prebióticos) e as utilizam para sua sobrevivência e reprodução. 

Alguns estudos apontam que a ingestão de prebióticos com posterior crescimento dos 
probióticos da microbiota intestinal existente pode melhorar as condições de saúde mental de 
indivíduos, sobretudo em se tratando de influxos de ansiedade, depressão e estresse. Em testes 
adotados para esta conclusão, observou-se baixo nível de cortisol na saliva de indivíduos 
consumidores de prebióticos. O cortisol tem sido apontado como o principal hormônio envolvido 
em distúrbios de ordem mental. 

A inulina, os galacto-oligossacarídeos (GOS) e os fruto-oligossacarídeos (FOS) são os 
prebióticos mais difundidos no mercado. A inulina tem maior atuação na nutrição de micro-
organismos probióticos da parte distal do intestino grosso enquanto os FOS e os GOS agem com 
maior prevalência na nutrição de bactérias benéficas da parte proximal. Mais recentemente, 
estudos com prebiotina demonstram sua atuação em toda a extensão do intestino grosso, atuando 
tanto como a inulina quanto como os FOS e os GOS. 

Dentre os benefícios à saúde humana, causados pela ingestão de prebióticos, cita-se o 
aumento da densidade óssea, fortalecimento do sistema imunológico, controle do peso e do apetite 
e regularidade intestinal, além de melhoramento da saúde mental, como supracitado. Estas fibras 
especializadas são encontradas em muitas frutas e vegetais tais como banana, casca de maçã, alho, 
cebola, alcachofra de Jerusalém, raiz de chicória, batata yacon e grãos. Todavia, a concentração 
desses prebióticos, em torno de 1 a 2 gramas por porção, não é satisfatória para causar um efeito 



benéfico aparente na recomposição da microbiota intestinal. O consumo ideal seria de 
aproximadamente 5 gramas dessas fibras diariamente, apesar de alguns autores divergirem e 
apontarem valores entre 5 e 38 gramas, demonstrando ser possível o consumo dessa quantidade 
de fibras por meio da ingestão dos alimentos (ver Tabela abaixo). Por outro lado, suplementar as 
refeições com prebióticos industrializados concentrados vem se tornando uma prática constante 
em muitos países. Esse suplemento é insípido e pode ser adicionado à água, cereais, sucos etc. 

Portanto, a utilização dos prebióticos causam impacto positivo no crescimento dos 
probióticos. Estes, por conseguinte, atuam beneficamente no trato gastrointestinal providenciando 
aumento da eficiência da digestão e absorção dos nutrientes alimentares. Alguns suplementos 
disponíveis no mercado dispõem em uma mesma formulação tanto o prebiótico quanto o 
probiótico. A este conjunto dá-se o nome de simbiótico. 

Tabela 1 – Lista de alimentos com maiores concentrações de prebióticos e a recomendação para 
ingestão diária de 5 g destas fibras. 

Alimento Quantidade de fibra 
(%)

Ingestão diária necessária 
(g)

Raiz de chicória crua 64,6 9,3

Alcachofra de Jerusalém 
(Topinambur)

31,5 19

Folha de dente de leão 
crua 

24,3 24,7

Alho cru 17,5 34,3

Alho poró 11,7 51,3

Cebola crua 8,6 69,8

Cebola cozida 5,0 120,0

Aspargos crus 5,0 120,0

Farelo de trigo 5,0 120,0

Farinha de trigo aquecida 4,8 125,0

Banana 1,0 600,0
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