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O uso dos probióticos na
constipação intestinal
Msc. Francine Schütz

Tecnologia do probiótico vs
resultados clínicos
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Liofilização melhor
método obtenção
de probióticos

Mantém as cepas
estáveis por longos
períodos de tempo

Formulação pronta
(cápsulas, sachês)
não necessitam de
refrigeração

Estudos clínicos são
realizados com
probióticos
liofilizados

Não necessita de
cápsulas
gastrorresistentes

Methods Mol Biol. 2015;1257:477-88.

Sobrevivência de E. faecium exposto à vários
tratamentos térmicos por 40 min.

A morfologia celular antes e depois do
tratamento com calor.
Normalmente, as células cultivadas exibiam a
forma arredondada que é característica dos
Coccus e de uma superfície lisa.
Após o tratamento térmico (60 ° C), as células
adaptadas na T° 52°C exibiram envelopes mais
rígidos e superfícies fissuradas do que as células
que foram adaptadas em temperaturas abaixo do
ideal (37 ° C).
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•Liofilização é o melhor método de obtenção dos probióticos;
•Estáveis por longos períodos
•Estáveis em pH ácido (não necessita e proteção
gastrorresistente).

•A formulação mantida a
30ºC apresentou pequena
redução na contagem de
bactérias (~10%) apenas após
100 dias de armazenamento.

Formulações contendo probióticos LEMMA
não necessitam de armazenamento em
refrigeração
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Genoma baseado na
taxonomia da bactéria
Identificado como espécie A

Critério para a relação
genômica

Tipo de cepa da
espécie A

•DNA – DNA hibridização (70%)
•Identidade média de nucleotídeos
~96%
Não identificado
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•O avanço da tecnologia de sequenciamento de
DNA permite o uso rotineiro de sequências
genômicas nos vários campos da microbiologia.
•As informações contidas nas sequências do
genoma provaram fornecer meios objetivos e
confiáveis na taxonomia das bactérias.
•Importância da técnica para identificação
correta das espécies bacterianas

•APENAS 1 DAS 16 ESPÉCIES ESTAVA IDENTIFICADA CORRETAMENTE;
•VARIAÇÃO ENTRE LOTES
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Constipação intestinal
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Constipação crônica
Constipação primária

Constipação secundária

• Constipação idiopática crônica: constipação por
trânsito normal e constipação predominante
síndrome do intestino irritável
• Distúrbios de evacuação retal: defecação
dissinérgica, intussuscepção retal, síndrome do
períneo descendente, prolapso retal e retocele
(fraqueza geralmente afetando a parede
anterior do reto)
• Constipação por trânsito lento: megacólon
associado à doença de Hirschsprung, Doenças
de Chagas, megacólon idiopático crônico e
megacólon associados com neoplasia endócrina
múltipla tipo 2B

• Medicamentos: opioides, bloqueadores de Ca2
+, agonistas α2-adrenérgicos, antidepressivos
tricíclicos, antagonistas do receptor 3hidroxitriptamina 3, drogas dopaminérgicas,
anticolinérgicos drogas, neurolépticos e
quimioterápicos
• Distúrbios
do
equilíbrio
eletrolítico:
hipercalcemia e hipocalemia
• Alterações hormonais: hipotireoidismo e
gravidez
• Transtornos psiquiátricos: depressão e
transtornos alimentares
• Distúrbios neurológicos: doença de Parkinson,
esclerose múltipla e lesão da medula espinhal
• Envelhecimento: imobilidade e comorbidades
• Doença muscular generalizada: esclerose
sistêmica progressiva e amiloidose
• Doença orgânica do trato GI: câncer colorretal
ou pólipos

Critérios diagnósticos para a
constipação funcional
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O uso dos probióticos na constipação
intestinal

180 pacientes com constipação
crônica. S. thermophilus +L.
plantarum ou placebo durante 4
semanas.

A consistência das fezes Escala de
fezes de Bristol foi significativamente
melhor no grupo probiótico do que
no grupo placebo (P<0,002)

A qualidade de vida foi
significativamente melhor no grupo
probiótico do que no grupo placebo em
4 semanas (P = 0,044)
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O número de
evacuações e as
pontuações para odores
fecais foram
118 pacientes com
Bio-MAMPs L. gasseri
significativamente
disfunções intestinais
por 3 semanas
melhoradas no BioMAMPs em
comparação com grupo
placebo
conteúdo fecal de metabólitos
Bifidobacterium aumentou
microbianos, o nível de p-cresol
significativamente no grupo Biodiminuiu significativamente no
MAMPs em relação ao grupo
grupo Bio-MAMPs em relação ao do
placebo (p <0.008), e Clostridium
grupo placebo (p <0,013).
cluster IV reduziu (p<0.003)
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120 pacientes com Doença de Parkinson e
constipação (Roma III)

S. thermophilus, E.faecium, L. rhamnosus, L.
acidophilus, L. plantarum, L. paracasei, L.
delbrueckii sub. bulgaricus, B. breve e B.
lactis

O mix de probióticos e foi superior ao
placebo na melhora da constipação em
pacientes com DP.

Probióticos eficazes
na constipação
Fórmula para constipação crônica
Bio MAMPs L. gasseri
Bifidobacterium bifidum LEMMA
Bifidobacterium infantis LEMMA
Bifidobacterium longum LEMMA
Lactobacillus paracasei LEMMA
Lactococcus lactis LEMMA
Excipiente qsp
Posologia: Ingerir uma dose uma a duas vezes ao dia.

10mg
2 bilhões UFC
2 bilhões UFC
2 bilhões UFC
2 bilhões UFC
2 bilhões UFC
Uma unidade

10

17/08/2018

Probióticos eficazes
na constipação
Fórmula para constipação infantil
Bifidobacterium breve LEMMA
100 milhões a 1 bilhão UFC
Bifidobacterium infantis LEMMA
100 milhões a 1 bilhão UFC
Lactobacillus delbruekii (sub. L. bulgaricus) LEMMA
100 milhões a 1 bilhão UFC
Lactobacillus paracasei LEMMA
100 milhões a 1 bilhão UFC
Lactobacillus rhamnosus LEMMA
100 milhões a 1 bilhão UFC
Streptococcus thermophilus LEMMA
100 milhões a 1 bilhão UFC
Excipiente qsp
Uma unidade

Probióticos eficazes
na constipação
Fórmula para constipação em pacientes com Doença de Parkinson
Streptococcus thermophilus, LEMMA
2 bilhões UFC
Bifidobacterium breve LEMMA
2 bilhões UFC
Bifidobacterium lactis LEMMA
2 bilhões UFC
Enterococcus faecium LEMMA
2 bilhões UFC
Lactobacillus delbruekii (sub. L. bulgaricus) LEMMA
2 bilhões UFC
Lactobacillus paracasei LEMMA
2 bilhões UFC
Lactobacillus rhamnosus LEMMA
2 bilhões UFC
Lactobacillus acidophilus LEMMA
2 bilhões UFC
Lactobacillus plantarum, LEMMA
2 bilhões UFC
Excipiente qsp
Uma unidade
Posologia: Ingerir uma dose uma a duas vezes ao dia.
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@probióticos.funcionam
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Obrigada!
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