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RESUMO 
 

Os probióticos são micro-organismos vivos que conferem benefícios para a 

saúde do hospedeiro.  O efeito dos probióticos sobre a resposta imune tem sido 

bastante estudado. Grande parte dos estudos “in vitro” sugere que os probióticos 

podem estimular a resposta imune específica e não especifica. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar através de uma revisão bibliográfica, se a suplementação de 

probióticos em bebês e crianças tem influência sobre a imunidade. Para realizar 

essa pesquisa, foi consultada a plataforma de dados científicos “Pubmed”, utilizando 

as seguintes palavras “immunity”, “probiotic” e “supplement”. Foram selecionados 

nove estudos de intervenção em bebês e crianças realizados nos últimos cinco anos. 

Dentre os artigos avaliados, 75% mostraram que a suplementação de um probiótico 

teve influência positiva na imunidade. As principais cepas utilizadas eram do gênero 

Lactobacillus e Bifdobacterium. Os estudos avaliados mostraram que os probióticos 

podem ter influência positiva na imunidade de bebês e crianças, mas não o 

suficiente para serem amplamente indicados. Em todos os estudos que apontaram 

um aumento significativo na imunidade, ressaltaram que há necessidade de 

conhecer o mecanismo de ação pelo qual as cepas probióticas agem, e além disso 

mais estudos devem ser realizados para comprovar a eficácia da suplementação.   
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ABSTRACT 

 
Probiotics are living microorganisms that provide health benefits to the host. 

The effect of probiotics on the immune response has been widely studied. Most in 

vitro studies suggest that probiotics may stimulate specific and non-specific immune 

responses. The objective of this study was to evaluate if probiotic supplementation in 

infants and children has influence on their immunity through a literature review. To 

perform this research the scientific data platform "Pubmed" was consulted using the 

following words "immunity", "probiotic" and "supplement". Nine intervention studies in 

infants and children performed in the last 5 years were selected. Among the 

evaluated articles, 75% showed that the supplementation of a probiotic had a positive 

influence on immunity. The main strains used were of the genus Lactobacillus and 

Bifdobacterium. The studies evaluated have shown that probiotics may have a 

positive influence on immunity in infants and children, but not enough to be widely 

recommended. In all those that had a significant increase in immunity, they 

emphasized that it is necessary to know the mechanism of action by probiotic strains 

act and also more studies must be performed to prove the efficacy of 

supplementation. 

 
 
 
 

Keywords: probiotics, immunity, supplementation, infants and children.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Probióticos e Imunidade 

Os probióticos foram definidos pela Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

‘‘Micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, 

conferem benefício à saúde do hospedeiro’’. (FAO/WHO, 2002; HILL et al., 2014).  

 A ciência que estuda os probióticos é recente e novas informações são 

descobertas constantemente. Os probióticos podem ser utilizados na alimentação, 

na suplementação alimentar, ou então como componente ativo da medicação 

registrada e, devem conseguir sobreviver à passagem pelo aparelho digestivo, 

mostrar sobrevivência ao pH gástrico e a bile, e também serem capazes de proliferar 

no intestino(VANDENPLAS; HUYS; DAUBE, 2014) 

 Para ser classificado como probiótico o organismo deve apresentar as 

seguintes características: 

1. Ter origem humana 

2. Não ser patogênico  

3. Ser resistente ao processamento  

4. Ser estável e permanecer viável, após exposição aos sucos digestivos  

5. Aderir-se à célula epitelial 

6. Ser capaz de persistir no trato gastrointestinal  

7. Ser capaz de influenciar atividade metabólica local (NOGUEIRA, 2011) 

 Dentre os probióticos mais usados estão as bactérias lactoacidófilas dos 

géneros Lactobacillus e Bifidobacterium (STÜRMER et al., 2012) O quadro 1 mostra 

os principais microrganismos com atividade probiótica. 
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Quadro 1: Microrganismos com atividade probiótica. 

Fonte: COPPOLA; TURNES, 2004) 

O efeito dos probióticos sobre a resposta imune tem sido bastante estudado. 

Grande parte dos estudos “in vitro” sugere que os probióticos podem estimular a 

resposta imune específica e não específica. O que se acredita é que esses efeitos 

podem ser mediados por uma ativação dos macrófagos e também por um aumento 

nos níveis de citocinas, da atividade das células “natural killer” e/ou dos níveis de 

imunoglobulinas (VANDENPLAS; HUYS; DAUBE, 2014). 

 

Os efeitos positivos dos probióticos sobre o sistema imunológico ocorrem sem 

o desencadeamento de uma resposta inflamatória prejudicial (SAAD, 2006), mas 

nem todas as cepas de bactérias láticas são igualmente efetivas. A resposta imune 

pode ser aumentada com a administração conjunta de dois ou mais probióticos, 

como no caso dos Lactobacillus e Bifidobacterium.  (STÜRMER et al., 2012) 

 

A microbiota intestinal é um ecossistema com bactérias que tem o importante 

papel de fazer a proteção e manter a homeostase do hospedeiro, impedindo que 

bactérias patogênicas se instalem no intestino e também possibilita a ativação das 

Lactobacillus  Bifidobacterium 
Outras bactérias ácido 
láticas Bactérias não ácido láticas 

L. Acidophilus B. adolescentis Enterococcus fecalis Bacillus cereus var.toyoi 

L. amylovorus B. animalis Enterococcus faecium Escherichia cole cepa nissle 

L. casei B.bifidum Lactococcus lactis 
Propinibacterium 
freudenreichii 

L. Crispatus B.breve Leuconstoc Lactis Saccharomyces cerevisae 

L. delbrueckii subsp. 
Bulgaricus B. infantis Pediococcus acidilactici Saccharomyces boulardii 

L. gallinarum B. lactis Sporolactobacillus inulinus   

L. gasseri B. longum 
Streptococcus 
thermophilus   

L.johnssonii       

L. paracasei   
  L.plantarum   
  L. reuteri   
  L. rhamnosus   
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defesas imunológicas. As doenças intestinais como colite, diarreia acontecem 

quando há o desequilíbrio da microbiota. (PAIXÃO; CASTRO, 2016). 

 

1.2 Imunidade em Bebês e Crianças  

A primeira barreira de defesa contra as infeções é a barreira física, pele e 

mucosa, que tem a função de prevenir ou retardar a entrada dos patógenos. Isso 

vale tanto para crianças como também para adultos (COLLINS; WEITKAMP; WYNN, 

2018) Ao nascer o sistema imune não está completamente desenvolvido, a 

capacidade imune da criança amadurece gradualmente junto ao desenvolvimento da 

microbiota intestinal. (JENMALM, 2017) 

O crescente número de partos cesárea fez com eu houvesse um aumento nas 

doenças. Uma possível explicação é que durante a gravidez a microbiota intestinal e 

vaginal sofre mudanças que são importantes na transmissão vertical dos micróbios 

durante o parto espontâneo. Quando a cesárea é realizada o bebê não é exposto à 

microbiota intestinal e vaginal e sim à microbiota da pele. A não exposição à 

microbiota da mãe pode fazer com que não haja o recebimento dos anticorpos 

necessários para o desenvolvimento da microbiota do bebê. Outro fator importante 

que interfere no desenvolvimento da microbiota é a alimentação. O leite materno 

possui uma concentração probiótica e prebiótica importante, que também contribui 

para a transferência de microrganismos de mãe para filho, iniciada no útero. Quando 

a amamentação não pode ser realizada existe duas alternativas. Uma é o banco de 

leite, mas que durante a pasteurização há destruição de microrganismos 

patogênicos, mas também de bactérias úteis. Os prebióticos permanecem no leite 

materno pausterizado. A outra é a utilização de fórmulas lácteas enriquecidas com 

prebióticos e probióticos, mas que não são capazes de substituir todos os benefícios 

do leite materno para a nutrição e imunidade. Os prebióticos são que diferentemente 

dos probióticos, componentes alimentares não-digeríveis. Estes afetam 

beneficamente o hospedeiro pelo estímulo seletivo da proliferação ou  então atividade 

de populações de bactérias desejáveis no cólon.  Outras doenças podem influenciar o 

desenvolvimento da microbiota como diabetes gestacional e eczema. (LISTA et al., 

2017).  
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2. OBJETIVO 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar os efeitos da suplementação de 

probióticos em bebês e crianças de sobre a imunidade através de uma revisão 

bibliográfica. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para realizar essa pesquisa foi consultada a plataforma de dados científicos 

“Pubmed” utilizando as seguintes palavras “imunity”, “probiotic” e “supplement”. 

Inicialmente foram encontrados 1414 artigos. Dentre os artigos encontrados foram 

selecionados os artigos originais, estudos clínicos ensaios clínicos de fase I, II, II, IV, 

estudo comparativos, ensaios clínicos controlados, relatos de caso, publicados até 5 

anos atrás (2014 até 2019) e pesquisa realizada em humanos. Em uma segunda 

etapa todos os artigos foram analisados e foram selecionados aqueles que 

mostraram estudo feito em bebês e crianças com a suplementação de algum 

probiótico. O fluxograma (Figura 1) ilustra como foi feita a pesquisa.  
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Figura 1 – Fluxograma do passo a passo da pesquisa realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Das onze publicações obtidas, nove artigos foram analisados e uma tabela 

montada para comparar cada método do estudo, tipo de probióticos suplementados, 

tempo de estudo.  Duas publicações foram descartadas por se tratarem de projetos 

metodológicos sem apresentar resultados. Durante a pesquisa outros dois artigos 

que se adequam a pesquisa foram encontrados por outros meios e também 

incluídos na tabela. 

Os artigos foram avaliados e a partir deles um quadro foi construído para 

fazer comparações (Quadro 2). Avaliou-se o tipo de estudo realizado, as diferentes 

cepas de probióticos suplementadas em cada estudo e parâmetros utilizados para 

avaliar os resultados da suplementação probiótica em cada um deles, para chegar a 

uma conclusão se o uso dos probióticos tem efeito e quais efeitos sobre a imunidade 

de bebês e crianças. 

 

245 

Estudo com suplementação 
probiótica em crianças 

11 

“Pubmed” 

1414 

Artigos publicados a partir de 2014, artigos 
originais, estudos clínicos ensaios clínicos de 
fase I, II, II, IV, estudo comparativos, ensaios 

clínicos controlados , relatos de caso e 

pesquisa feita em humanos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 apresenta o panorama geral dos resultados obtidos, mostrando a 

quantidade de estudos que tiveram resultados positivos, qual tipo de suplementação, 

se foi associada ou não, e qual o tipo de associação.  

Ao primeiro olhar é possível perceber que em sua maioria os resultados foram 

positivos e que isso ocorreu com a suplementação do probiótico associado. 

 

Tabela 1 – Visão geral dos resultados obtidos 

  

A pesquisa realizada forneceu onze artigos que foram analisados e os seus 

principais aspectos foram apresentados no Quadro 2. Dos nove artigos avaliados, 5 

deles utilizaram suplementação de probióticos do gênero Bifidobacterium spp. Dos 

nove estudos oito foram randomizados controlados por placebo e apenas um foi 

estudo piloto sem a presença do grupo controle.  

Em 75% (9 de 11) dos estudos, o uso do probiótico apresentou uma influência 

positiva sobre algum aspecto da imunidade (quadro 2). A maioria dos estudos 

utilizou cepas ou associação de cepas probióticas diferentes, o que de tornou a 

comparação um pouco difícil (quadro 2), não sendo possível a comparação dos 

efeitos por cepa. 

 

 

 

 

 

Probiótico 
Número total de  

artigos 

Número de 

artigos 
Isolado Associado Vitamina Mineral

Número de 

artigos 
Isolado Associado Vitamina Mineral

Lactobacillus 6 5 N/A 5 1 2 1 N/A 1 1 N/A

Bifidobacterium 7 4 1 3 N/A N/A 3 2 1 1 N/A

Clostridium 1 1 N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Efeitos positivos Sem efeito 
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Quadro 2- Quadro comparativo de estudos referentes à suplementação de probióticos em bebês e crianças. 

 

Referência Objetivos Tipo de estudo Metodologia Probiótico Resultados Conclusões 

(TANAKA et al., 

2017)

Determinar o efeito 

da administração de 

Bifidobacterium 

bifidum OLB6378 

vivo sobre a 

imunidade humoral 

de bebês.

Estudo não randomizado, 

comparativo cego único

• 3 grupos (n=98)- Grupo N (sem 

intervenção)- n=31, Grupo L 

(administrado com OLB6378 

concentrado vivo)- n=30 e Grupo H 

(com OLB6378 concentrado não 

vivo) n=37.

• Coleta de sangue após 48 

nascimento, um, dois e seis meses 

depois. 

• Exames de fezes - IgA.

• IgG no sangue. 

• Mortalidade e morbidade (sepse e 

sintomas digestivos graves 

consequentes ao tratamento com 

OLB6378)

Bifidobacterium 

bifidum  OLB6378

• IgG- 1 mês- grupo L e H foi maior do 

que no N; 2 e 6 meses não houve 

diferença significativa. 

• IgA- 1, 2 e 6 meses não houve 

diferença entre os grupos L e N, e no 

gripo H foi maior que no N. 

• Nenhum caso de sepse, nenhuma 

diferença de morbidade e 

mortalidade. L e H sem efeitos 

colaterais e nem retiradas de sujeitos 

do estudo. 

O OLB6378 vivo pode 

aumentar a imunidade 

humoral em bebês e este 

efeito é mais acentuado após 

a administração de OLB6378 

não vivo

(OLIVARES et al., 

2014)

Avaliar os efeitos 

potenciais do 

Bifidobacterium 

longum CECT 7347 

em crianças com DC 

recentemente 

diagnosticada. 

Randomizado, duplo-cego, 

controlado por placebo

33 crianças divididas em 2 grupos 

receberam uma cápsula contendo B. 

longum CECT 7347 (109 

colonyforming

unidades) ou placebo (excipientes) 

diariamente durante 3 meses 

juntamente com uma dieta isenta de 

glúten (GFD). Foram avaliados antes 

e pós intervenção fenótipo imune de 

células do sangue periférico, 

concentração sérica de citocina, 

conteúdo de IgA secretora fecal 

(sIgA),

parâmetros antropométricos e 

composição da microbiota intestinal.

Bifidobacterium 

longum  CECT 

7347

Maior percentual de estatura no grupo 

B. longum CECT 7347 do que no 

grupo placebo. Diminuição  dos 

linfócitos T periféricos CD3 + e ligeira 

redução  da concentração de TNF-a, 

reduziu o número de Bacteroides 

fragilis

conteúdo de sIgA nas fezes em 

comparação com o grupo placebo, 

CD3þ (P = 0,013) e o antígeno 

leucocitário humano (HLA)  e os 

linfócitos DRþ T (P = 0,029) e a 

concentração de TNF-a. Os linfócitos 

T e citocinas não apresentaram 

diferenças entre os grupos. 

B. longum CECT 7347 

poderia ajudar a melhorar o 

estado de saúde dos 

pacientes com Doença 

Celíaca, mas mais estudos 

são necessarios. 
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Quadro 2- Quadro comparativo de estudos referentes à suplementação de probióticos em bebês e crianças. 

Referência Objetivos Tipo de estudo Metodologia Probiótico Resultados Conclusões 

(UUSITALO et al., 

2016)

Avaliar o uso probiótico durante 

o primeiro ano de vida e 

autoimunidade de ilhotas em 

crianças com risco genético 

aumentado de DM1.

Ensaio clinico randomizado

• n= 7473 crianças 

• Anticorpos positivos para :  

insulina, ácido glutâmico 

descarboxilase ou insulinoma 2 

(análise radio-binding). 

várias espécies 

de Lactobacillus  e

 Bifidobacterium

A suplementação de probióticos 

TEEDY nos primeiros 27 dias de vida 

reduziu o risco de autoimunidade 

adquirida (HR, 0,66; 95% CI, 0,45-

0,96) quando comparado com 

exposição após esse periodo  e  

ajustado ao fator FDR (com 

parentesco de primeiro grau DM1 ), 

genótipo HLA-DR-DQ (DRS3/4vs 

outros). Além disso outras análises 

mostraram que o genótipo HLA-DR-

DQ apresentou associação inversa 

entre exposição precoce a 

probióticos e IA entre aqueles com 

um genótipo HLA de DR3 / 4 (HR, 

0,40; 95% CI, 0,21-0,74), mas não 

entre outros genótipos (HR , 0,97; IC 

95%, 0,62-1,54).Não foi encontrada 

relação entre a exposição de 

probióticos nos pacinetes de 

diferentes paises. 

A suplemnetação dos probioticos 

pode reduzir o risco de 

autoimunidade de ilhotas em 

criaças com risco genetico de 

Diabtes melitus tipo 1. Porém , há 

necessidade de realizar mais 

estuos para que seu uso seja 

amplamente recomendado. 

MOLES et al., 

2015

• Avaliar se administração de 

duas cepas probióticas 

isoladas do leite humano em 

bebês prematuros levou à sua 

presença nas fezes.

• Avaliar amostras de sangue e 

de fezes a evolução de um 

amplo espectro de compostos 

imunológicos, incluindo o 

biomarcador inflamatório 

calprotectina.

Estudo piloto 

• Análise imunológica em neonatos 

prematuros (n=5) - Em análise das 

amostras de: 5 mecônio, 14 fezes e 

10 amostras de plasma p/ 

concentração de 18 citocinas, 

quimiocinas e fatores de 

crescimento, incluindo interleucina - 

(IL) IL-1β, IL-6, IL-12 (p70), interferon-

γ (INF-γ), fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α ), IL-2, IL-4, IL-10, IL-13, IL-

17, IL-8, oncogene-α (GRO-α) 

• concentração de imunoglobulina 

(Ig) IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM e 

IgA.

Bifidobacterium 

breve  PS12929 

e Lactobacillus 

salivarius  PS1293

4

• IgG2 e MCP-1 diminuíram 

progressivamente 

• IgA aumentou (> 50 vezes) de 

mecônio para amostras fecais 

obtidas no 7º dia após o nascimento

•  calprotectina diminuiu ao longo do 

tempo de amostragem. 

• não foram encontradas alterações 

significativas nos compostos 

imunologicos

• quimiocinas e os compostos pró-

inflamatórios tenderam a diminuir, 

exceto IL-12 e do TNF-α. 

• administração de B. breve 

PS12929 e L. salivarius PS12934 a 

prematuros pode aumentar os 

níveis de Lactobacillus e 

Bifidobacterium em suas fezes. 

• não havia um grupo controle, 

tamanho populacional pequeno, e 

falta de dados de estudos 

anteriores da mesma população. 

• marcador inflamatório 

calprotectina apresentou-se baixo 

nas amostras de fezes durante o 

tratamento, deve ser reavaliado 

com estudo de coorte com placebo. 
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Referência Objetivos Tipo de estudo Metodologia Probiótico Resultados Conclusões 

(HOJSAK et al., 

2015)

Investigar o papel 

de Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis  na 

prevenção de infecções 

nosocomiais no cenário 

hospitalar agudo.

Estudo randomizado duplo-cego 

controlado por placebo

• Pacientes 12 meses de idade e hospitalizados 

• Produto suplementado, 1 g de pó, sacos 

idênticos com o conteúdo só diferindo pela cor, 

tinham também o mesmo sabor (sem sabor), cor 

e cheiro.  Cada saco : 1 g de pó de 

maltodextrina, com ou sem B. animalis subsp. 

lactis na dose de 10 9 UFCs.

• Desfecho primário – incidência de crianças 

com infecções vasocomiais 

• Dados coletados diariamente, diarreia 

associada a antibióticos foram excluídos. Sete 

dias após a alta hospitalar os pacientes foram 

contatados para verificar se na alta havia alguma 

infecção incubada (não houve registros). 

• A randomização foi aleatória, e em blocos de 6 

indivíduos, 3 receberam placebo e 3 o probiótico 

para não haver numero desproporcional de cada 

grupo. 

• Tamanho da amostra 658 (ou 329 crianças / 

braço). 

Bifidobacterium 

animalis  subsp. L

actis

• Analisadas : 365 crianças no grupo placebo e 362 no  grupo suplementados com o 

probiotico- 38 (92,6%) crianças no grupo placebo e 341 (94,2%) no grupo de intervenção 

estavam em conformidade com o produto do estudo

• Análise primaria: 22 infecções no grupo placebo e 29 no grupo de intervenção. 

• Analise secundaria: 

1. Incidência de infecção respiratória- 0,20 no grupo placebo (IC95%: 0,10, 0,33) e 0,18 

(IC95%: 0,09, 0,32) no grupo intervenção (taxa de incidência = 1,08; IC95%: 0,45, 2,59; P = 

0,85, modelo de regressão de Poisson).nenhuma infeção recorrente foi observada. 

2. Incidência de nfecção gastrointestinal foi de 0,14 (IC 95%: 0,06, 0,26) no grupo placebo 

e 0,26 (IC 95%: 0,15, 0,41) no grupo intervenção (taxa de incidência = 0,53; IC 95%: 0,21, 

1,25 ; P = 0,11, modelo de regressão de Poisson). nenhuma infeção recorrente foi 

observada. –

3. Não houve variação significativa da duração das infecções vasocomiais entre os grupos 

e nem da duração da hospitalização. 

• Causa de infeões no trato respitatório não foi determinada. 1 criança do grupo placebo e 

4 do grupo do probiotico precisaram tomar antibiótico. 

• 727 crianças hospitalizadas, apenas 3 desenvolveram infecções por rotavírus: 2 no grupo 

placebo e 1 no grupo de intervenção. Uma infecção por adenovírus foi identificada em uma 

criança do grupo de intervenção

• Não foi evidenciado que a cepa 

probiótica ajuda B. animalis subsp. 

lactis a uma dose de 10 9 UFC / d 

na prevenção de infecções 

respiratórias e gastrointestinais 

nosocomiais. 

•  o uso de B. animalis subsp. lactis 

não pode ser recomendado para a 

prevenção de infecções 

nosocomiais em hospitais 

pediátricos de cenário agudo em 

crianças> 1 ano de idade. 

• Mas deve levar em conta que de 

que a incidência geral de infecções 

nosocomiais foi menor que a 

esperada. 

• Além disso, os resultados do 

nosso estudo adicionam mais 

evidências de que toda cepa 

probiótica deve ser testada para 

cada indicação clínica específica.

Lee et al. (2015)

Avaliar a eficácia de cepas 

probióticas

isolados de coreanos para o 

tratamento de gastroenterite 

viral em crianças pequenas e 

contra

rotavírus in vitro.

Estudo duplo-cego e 

randomizados controlado por 

placebo

n=29, mistura de probioticos na dose 10
9
 UFC 

duas vezes ao dia durante 1 semana 

Bifidobacterium 

longum , B. lactis , 

Lactobacillus 

acidophilus , L. 

rhamnosus , L. 

plantarum  e 

Pediococcus 

pentosaceus

B.longum isolado de um lactente

mostrou o maior efeito inibitório e L. acidophilus mostrou o segundo maior inibidor

sem eventos adversos 

A suplementação dessas cepas 

pode auxiliar no tratamento da 

doença 

Quadro 2- Quadro comparativo de estudos referentes à suplementação de probióticos em bebês e crianças 
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Quadro 2- Quadro comparativo de estudos referentes à suplementação de probióticos em bebês e crianças 

 

Referência Objetivos Tipo de estudo Metodologia Probiótico Resultados Conclusões 

HOJSAK, Iet al. 

2016

Investigar o papel do 

Bifidobacterium animalis subsp.

lactis (BB-12®) na prevenção 

de infecções comuns 

(gastrointestinais e 

respiratórias) em

crianças que freqüentam 

creches.

Prospectivo, randomizado , 

duplo-cego controlado por 

placebo

Crianças de uma creche divididas em dois grupo 

um recebeu receberam suplementação 

probiotica de Bifidobacterium animalis subsp.

lactis (BB-12®) e o outro placebo. 

Avaiação de sintomas de infecção 

Bifidobacterium 

animalis  subsp.

lactis (BB-12®)

Cada grupo com aproximadamente 102 crianças 

99 infeçcões no grupo placebo e 97 no grupo com suplementação numero médio de 

infeção por crinça 0,93 no placebo e 0,898 no grupo de intervenção

Não foi evidenciado que a 

suplementação de Bifidobacterium 

animalis subsp.nlactis (BB-12®) 

tem efeito na prevenção de 

infecções comuns (gastrointestinais 

e respiratórias)

Zhang et al. (2016)

Investigar os efeitos dos 

probióticos combinados na 

expressão de linfócitos B e T 

atenuador (BTLA) em células T 

CD4 + e a diferenciação de 

subgrupos de linfócitos em 

recém-nascidos prematuros 

tardios

Randomizado, controlado por 

placebo 

prematuros- grupo suplementação- combinado 

em pó (LCBBCP). Grupo controle- Clostridium 

butyricum vivo e bifidobactérias combinadas em 

pó (LCBBCP. 

Citometria de fluxo- nível de expressão BTLA em 

células T CD4 + e a porcentagem de 

subpopulação individual de linfócitos no sangue 

periférico células mononucleares (PBMCs)

Clostridium 

butyricum  vivo e 

bifidobactérias 

combinadas em pó 

(LCBBCP).

Não houve alteração significativa da expressão da proteína BTLA em células T CD4 + 

antes e após a intervenção. 

T CD4 aumentadas, T CD8 diminuidas e proporção aumentada de célula T CD4 + / CD8 +

Capacidade de facilitar a ativação, 

proliferação e diferenciação de T

linfócitos. de BTLA em células T 

CD4 + no grupo de terapia 

LCBBCP pode estar envolvida na 

inibição da

ativação excessiva de linfócitos T

Surono et al. (2014)

Verificar se a suplementação 

do zinco e do Lactobacillus 

plantarum tem influencia sobre a 

imninade em crinaças 

pequenas 

randomizado, duplo-cego, 

controlado por placebo

bebês de 12 a 24 meses participaram do 

estudo. Foram divididos em 4 grupos: placebo, 

probiótico, zinco e uma combinação de 

probiótico e zinco. Foi coletada uma amostra de 

fezes e de sangue no começo e no final do 

estudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

sIgA fecal foi avaliada por ELISA e as 

concentrações séricas de zinco por ICP-MS 12 

participantes em cadagrupo e o estudo durou 90 

dias. 

Lactobacillus 

plantarum 

O SIgA fecal grupo probiótico (30,33 ± 3,32 g / g; p <0,01) e na combinação probiótico e 

zinco grupo (27,55 ± 2,28 g / g; p <0,027), quando comparado ao grupo placebo (13,58 ± 

2,26 g / g)

A suplementação do o probiótico L. 

plantarum IS-10506 associado com 

o  zinco durante  resultou num 

aumento significativo da resposta 

imunitária humora
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Referência Objetivos Tipo de estudo Metodologia Probiótico Resultados Conclusões 

(YANG et al. 2017) 

Avaliar os fatores 

associados à 

suplementação de 

vitamina D e 

probiótico entre 

crianças jovens com 

risco genético de 

DM1.

estudo prospectivo 

8 676 crianças foram inscritas 

em seis centros clínicos em 

diferentes paiíses , os 

participantes são 

acompanhados desde o 

nascimento até o diagnóstico 

clínico de DM1 ou até a criança 

completar 15 anos.Questionarios 

foram aplicados para obtenção 

de dados 

não especifica 

 O uso de probióticos variou de 6% 

nos EUA a 60% na Finlândia e foi 

principalmente a partir de 

preparações apenas com 

probióticos. Mais de 80% da 

suplementação de vitamina D e 

probióticos foi iniciada durante a 

infância, e mais da metade dos usos 

duraram mais de um ano. 

houve o desenvolvimento da 

auto-imunidade das ilhotas e 

progressão para DM1 nas 

crianças em risco

(MARAGKOUDAKI et al., 2018). 

Avaliar a eficácia de 

um SRO enriquecido 

com Lactobacillus 

reuteri DSM 

17938  e zinco  em 

crianças bem 

nutridas e não 

hospitalizadas com 

diarreia aguda. 

duplo-cego, randomizado, 

controlado por placebo,

Pacientes dividios em dois 

grupos, placebo e de 

intervenção. O volume e a 

consistência das fezes foram 

registrados pré e pós-tratamento 

utilizando a Amsterdam Infant 

Stool Scale e foram comparados 

entre os dois grupos

Lactobacillus 

reuteri DSM 

17938  

Nos dois grupos teve a redução na 

severidade da diarréia no segundo 

dia ( p  <0,001), enquanto todos os 

desfechos mostraram uma tendência 

a ser melhor no grupo SRO + LR e Z, 

sem atingir significância estatística, 

provavelmente devido ao número 

relativamente pequeno de pacientes. 

Apresentou eficácia manejo 

da diarréia aguda em 

crianças bem nutridas e não 

hospitalizadas
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Quatro estudos, dos onze analisados, tiveram a suplementação de apenas 

um probiótotico, sem associações. No estudo de TANAKA et al. (2017), 

Bifidobacterium bifidum OLB6378 foi suplementado em bebês divididos em 3 grupos: 

Grupo N (sem intervenção), Grupo L (administrado com OLB6378 concentrado vivo) 

e Grupo H (com OLB6378 concentrado não vivo). Foi observado que a 

suplementação de OLB6378 vivo aumentou a imunidade humoral em bebês 

nascidos com baixo peso, mas este efeito foi mais acentuado após a administração 

de OLB6378 não vivo. Resultados semelhantes foram obtidos em camundongos 

suplementados com o probiótico Bifidobacterium bifidum OLB6378. O probiótico 

também morto por inativação do calor aumenta a expressão intestinal do pIgR 

(receptor de imunoglobulina polimérica) fazendo com haja aumento da função imune 

do camundongo. (NAKAMURA et al., 2012) 

O estudo feito por OLIVARES et.al,(2014), teve a suplementação de apenas 

um probiótico também do mesmo gênero, mas de espécie diferente o 

Bifidobacterium longum. A suplementação do probiótico trouxe melhora no estado 

imunológico das crianças, mas o resultado não é suficiente para o uso ser indicado, 

primeiramente por não se saber o mecanismo pelo qual a  cepa age no organismo 

do hospedeiro e também porque a o autor não indica a suplementação do probiótico 

sem que haja mais estudos comprovando a eficácia.   

O estudo realizado por UUSITALO et al. (2016) utilizou suplementação com 

uma mistura de várias espécies de Lactobacillus e Bifidobacterium em crianças com 

risco aumentado para Diabetes Mellitus tipo 1 .Houve uma redução no risco de 

autoimunidade nas crianças que receberam probióticos através de suplementos 

dietéticos e/ou através de fórmula infantil fortificada. 

Outro estudo semelhante realizado por YANG et al. (2017) em crianças de 0 a 

2 anos. Nesse estudo foi feita a suplementação de probióticos e vitamina D. Foi 

observado que houve um desenvolvimento da auto-imunidade das ilhotas e 

progressão para DM1 nas crianças em risco. A comparação entre os dois estudos 

reforça a necessidade de mais estudos na mesma população, porque a conclusão 

final foi diferente entre os estudos, e assim não é possível determinar se há ou não o 

desenvolvimento da autoimunidade com a suplementação de probióticos. O que 

pode ter ocasionado a diferença foi à suplementação conjunta da vitamina D, porém 

não é possível determinar a real causa.   
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Foi possível perceber semelhanças em dois estudos onde foi feita a 

suplementação do mesmo probiótico, o Bfidobacterium animalis subsp. lactis em 

ambientes diferentes, com o mesmo objetivo e obtiveram resultados semelhantes. 

Um dos estudos foi executado por HOJSAK et al., 2015 e tinha como objetivo avaliar 

a suplementação deste probiótico na prevenção de infecções nosocomiais no 

cenário hospitalar agudo. Os resultados entre os grupos não apresentaram 

diferenças entre os dois grupos e por isso não foi evidenciado que a cepa probiótica 

B. animalis subsp. lactis a uma dose de 109 UFC / dia fosse útil  na prevenção de 

infecções respiratórias e gastrointestinais nosocomiais. Apesar de o estudo ter 

randomização adequada, o grande tamanho da amostra, um “design” duplo-cego, 

acompanhamento abrangente, vigilância rigorosa, possui algumas limitações, o 

número de infecções nosocomiais foi baixo e a maioria das infecções de etiologia 

não comprovada e sendo assim difícil comprovar a eficácia do uso do probiótico. 

Além disso, os bebês com idade inferior a um ano que são geralmente mais 

propensos a infecções, não foram incluídos no estudo, o que significa que estes 

resultados não podem ser extrapolados para essa faixa etária específica.  

O outro estudo que também liderado por HOJSAK et al. (2015), avaliou a 

suplementação do mesmo probiótico teve como objetivos avaliar o seu efeito na 

prevenção de infecções comuns em crianças que frequentam 3 creches em Zagreb. 

A suplementação de Bifidobacterium animalis subsp.lactis (BB-12®) não reduziu a 

incidência e duração das  infecções. Embora o estudo mostrasse que foi eficaz na 

redução de infeções no trato respiratório, não houve redução no risco de infecções 

gastrointestinais. Há algumas limitações do estudo, primeiramente a realização no 

inverno onde a taxa de infecções gastrointestinais é menor pode ter colaborado para 

este resultado,  o fato de que o diagnóstico foi baseado em julgamento clinico, sem a 

etiologia aprovada. Outro fator é que não havia mecanismos para saber se outro 

probiótico foi dado durante o estudo, embora tenha sido orientado no inicio do 

estudo que não era para utilizar probióticos além do que foi fornecido. E por ultimo,  

a não inclusão da idade das crianças fez com que os resultados não puderam ser 

extrapolados para crianças mais jovens e nem adultos.  

O mesmo autor HOJSAK et al em anos diferentes 2015 e 2016,  fizeram dois 

estudos semelhantes, utilizaram a suplementação de um mesmo probiótico em 

ambientes diferentes, um dos estudos foi realizado em crianças que frequentam 

creches e o outro hospital, em amos os estudos não houve a comprovação de efeito 
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benéfico. O resultado negativo pode indicar que a suplementação dessa cepa não é 

eficaz e para que o resultado fosse diferente poderia ter sido utilizado uma dose 

maior do probiótico ou então associação de outros probióticos junto ao  probiótico 

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis como por exemplo Lactobacillus que já foi 

associado ao Bifidobacterium em outros estudos que foram realizados por 

UUSITALO et al. (2016)  e YANG et al. (2017) e tiveram um resultado positivo. O 

estudo poderia ter sido realizado por mais tempo, pois durante o ano a incidência 

dos tipos de infecção é diferente e isso poderia ter influenciado nos resultados.  

A mistura de muitos tipos diferentes de probióticos foi feita em um estudo que 

foi realizado por LEE et al. (2015) com a finalidade de avaliar se a suplementação da 

mistura de 6 cepas probióticas tem influência ou não no tratamento da gastroenterite 

aguda. Os pacientes eram bebês e crianças de três meses a sete anos de idade que 

foram internados no departamento de emergência pediátrica de um hospital 

diagnosticados com gastroenterite viral. Estes foram aleatoriamente designados ao 

grupo de suplementação ou ao grupo placebo. O grupo de suplementação recebeu 

uma mistura de 6 cepas probióticos de dose 109 UFC  de cada bactéria (B.longum,  

B.lactis , L. acidophilus , L. rhamnosus ,L. plantarum e Pediococcus pentosaceus)   e 

o grupo placebo recebeu maltose e polidextrose. As manifestações clínicas 

associadas à gastroenterite não foram diferentes entre os dois grupos. As bactérias 

B. longum (IBG) e L. acidophilus (LA), podem ter capacidade de inibir a infecção por 

rotavírus in vitro e diminuir a duração da diarreia em pacientes pediátricos. O estudo 

teve curta duração e com um número pequeno de pacientes contaminados pelo 

rotavírus. Os mecanismos de ação das cepas probióticas responsáveis pelos seus 

efeitos preventivos e de tratamento com respeito à diarreia viral aguda não foram 

elucidados, então é possível sugerir a suplementação desses probióticos, contudo  

mais ensaios clínicos são necessários para confirmar. Um estudo com maior tempo 

poderia ajudar a trazer resultados mais próximos da realidade e confiáveis.  

Um estudo para avaliar a influência de probióticos na prevenção da 

gastroenterite feito pelo Freedman et al., (2018) teve como participantes crianças de 

3 a 48 meses de idade e estavam com gastroenterite. Os pacientes foram divididos 

em 2 grupos de suplementação de probióticos receberam o placebo ou a 

combinação dos probióticos ( Lactobacillus rhamnosus R0011 e L. helveticus 

R0052), em uma dose de 4,0 × 109 UFC. Os resultados não foram positivos, ou seja, 
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não foi evidenciado que a suplementação da combinação desses probiótico teve 

impacto na prevenção do desenvolvimento da gastroenterite moderada a aguda.  

O resultados dos dois estudos são opostos, isso pode ser explicado pelo fato 

da suplementação do estudo de FREEDMAN et al., (2018) ter sido realizada apenas 

com dois tipos de probióticos e no estudo Lee et al. (2015) foi feita a associação de 

6 cepas que podem ter resultados melhores quando associadas.  

 Outro estudo também avaliado onde a suplementação foi feita com um 

probiótico diferente dos outros estudos anteriormente citados, foi desenvolvido por 

Zhang et al. (2016). O probiótico de suplantação foi o LCBBCP (Clostridium 

butyricum vivo e bifidobactérias combinadas em pó (LCBBCP). Houve aumento 

significativo no percentual de Células T CD4 + nos dois grupos, e o grupo LCBBCP 

mostrou maior taxa de crescimento. Em relação ao pós o tratamento, T CD8 + houve 

uma diminuição nos dois grupos, mas o grupo de terapia LCBBCP mostrou uma 

maior taxa de declínio. A proporção de células T CD4 + / CD8 + é mais alto após o 

tratamento comparando com que antes nos dois grupos, porem no grupo de 

suplementação foi maior. Essa proporção é um dos principais parâmetros 

considerados na avaliação da função imune do corpo, e o aumento da relação 

mostra que a função imune no paciente é elevada, ou seja, através desse resultado 

podemos concluir que houve aumento da função imune. O uso do LCBBCP é 

favorável ao estímulo o desenvolvimento e maturação da imunidade para os 

prematuros tardios, mas o mecanismo pelo qual isso ocorre ainda não foi elucidado 

e necessita de investigação.  

A suplementação deste mesmo probiótico Clostridium butyricum do estudo 

feito por ZHANG et al. (2016), Foi realizada associada a Bacillus subtilis e Bacillus 

licheniformis em um estudo desenvolvido por CAO et al. (2019). O estudo foi feito 

em leitões e os resultados também foram positivos, houve a melhora no 

crescimento, morfologia intestinal, houve alteração nos neurotransmissores 

hipotalâmicos que modularam a microbiota do cólon em leitões desmamados. 

Assim como no estudo realizado em bebês, o estudo realizado em leitões 

também apresentou melhora na imunidade com a suplementação do probiótico, 

indicando que a suplementação do probiótico é benéfica para o hospedeiro e 

aumenta a imunidade.   
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Diferente de todos os estudos anteriores, o como Surono et al. (2014), 

associaram a suplementação de probióticos com um mineral, o zinco. A 

suplementação do probiótico associada a este mineral pode ser explicada pelo fato 

do zinco ser um mineral importante para crescimento celular, diferenciação de 

tecidos com rápida renovação, o que inclui o sistema imune e gastrointestinal, além 

de ser um componente essencial para muitas enzimas.  

Os níveis de slgA fecais foram maiores no grupo probiótico e no grupo 

probiótico associado ao zinco. Em relação ao IgE fecal os níveis foram maiores no 

grupo probiótico e zinco do que no grupo placebo. As concentrações de zinco nas 

crianças suplementadas com a associação do zinco e probiótico foram maiores ao 

final do que antes da suplementação, e maiores do que no grupo placebo. A 

suplementação de zinco associada com o probiótico L. plantatum IS- 10506 mostrou 

aumento significativo nos níveis séricos de zinco, o que pode explicar esse resultado 

positivo é o efeito sinérgico da ação probiótico e zinco já mencionado anteriormente, 

ou também por causa da integridade do intestino, que pode estar otimizando a 

absorção do zinco.  

A suplementação de zinco associada pode ser avaliada em outro estudo 

realizado com crianças saudáveis não internadas e com diarreia aguda. O objetivo 

era avaliar se solução de reidratação oral (SRO) enriquecida com Lactobacillus 

reuteri DSM 17938 e zinco tem a mesma influência no tratamento da diarreia aguda 

do que a solução de reidratação que não teve o enriquecimento do probiotoco com o 

zinco. Os resultados foram positivos, foi evidenciado que a suplementação foi 

benéfica para o controle da diarreia aguda.  (MARAGKOUDAKI et al., 2018).  

Embora o probiótico não seja exatamente igual, apenas do mesmo gênero , 

podemos concluir que a associação do mesmo gênero do probiótico Lactobacillus 

com o zinco tem resultados positivos sobre a imunidade e infecções em crianças.   

Todos os estudos analisados foram feitos com um grupo controle, o único que 

foi desenvolvido em um modelo diferente foi o estudo feito por Moles et al., 2015,  

onde foi feita a suplementação de duas cepas mesmas cepas:  Bifidobacterium  e 

Lactobacillus, e tinha como objetivo avaliar se a administração destas  duas cepas 

probióticas isoladas do leite humano em bebês prematuros, estariam presentes nas 

fezes e também, avaliar nas amostras de sangue e de fezes a evolução de um 

amplo espectro de compostos imunológicos, incluindo o biomarcador inflamatório 
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calprotectina. O estudo foi feito com cinco bebês prematuros, dois gêmeos, todas as 

participantes meninas.  

Foi administrada uma solução duas vezes por dia aos lactentes através de um 

sistema de alimentação enteral contendo Bifidobacterium breve PS12929 

e Lactobacillus salivarius PS12934, contendo 1 × 10 9 unidades formadoras de 

colônia (UFC) de cada cepa, suspensa em solução salina estéril. Os resultados 

sugerem a suplementação que a administração de B. breve PS12929 e L. salivarius 

PS12934 em prematuros pode aumentar os níveis 

de Lactobacillus e Bifidobacterium em suas fezes, mas que há necessidade de mais 

estudos para comprovar esse resultado. Ainda não há muitos estudos que avaliam o 

padrão imunológico fecais em prematuros com peso baixo ou muito baixo e como 

que podem ser afetados, e, portanto não há muitos dados para dados de referência 

para serem comparados. A ausência de um grupo controle e o pequeno tamanho 

populacional faz com que se o tivesse uma população maior e um grupo controle os 

resultados poderiam ser diferentes e talvez mais confiáveis. Mais estudos são 

recomentados para comprovar a eficácia da suplementação e assim poder ter seu 

uso amplamente indicado. (MOLES et al., 2015) 

Além do estudo citado acima outros dois estudos tiveram a suplementação de 

Lactobacillus e Bifidobacterium  associados, sendo eles UUSITALO, et al. Em 2016 

e LEE et al. em 2015 , os três apresentaram resultados positivos, o que indica que a 

associação desses dois gêneros de probióticos tem influência positiva na imunidade. 

Novos estudos poderiam ser feitos utilizando essa associação na mesma dose pra 

comprar a eficácia 

Apesar da maioria dos artigos apresentarem resultados positivos existe uma 

dificuldade de encontrar estudos onde haja a suplementação da mesma cepa 

probiótica em cenários de avaliação semelhantes, como: perfil do paciente (adultos 

ou crianças ou idosos), estado de saúde (saudáveis ou não), doença pesquisada, 

tempo de estudo, dose do probiótico suplementado.Tornando mais difícil chegar a 

um resultado completamente conclusivo.  

.   
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5. CONCLUSÃO 

 
A revisão bibliográfica realizada teve como principal objetivo avaliar se a 

suplementação de probióticos em bebês e crianças conferem benefícios na 

imunidade.  

Os estudos avaliaram principalmente a suplementação de duas cepas de 

probióticas o Bifidobacterium spp e Lactobacillus spp que poderiam estar associadas 

ou não com outros probióticos. Embora a maioria dos estudos apresentasse 

resultados positivos, a comparação entre eles foi um pouco difícil por não haver 

muitos estudos que suplementaram o mesmo probiótico em condições semelhantes. 

Outro ponto importante a ser levado em consideração o período de intervenção em 

alguns estudos, e que se fossem realizados por mais tempo poderiam ter gerado um 

resultado diferente englobando outros aspectos da suplementação, como por 

exemplo, infecções que se manifestam com mais frequência em determinadas 

épocas do ano, ou diferenças na imunidade da criança de acordo com a estação do 

ano.  

Os estudos avaliados mostraram que os probióticos podem ter influência 

positiva na imunidade de bebês e crianças, mas os resultados obtidos não são 

suficientes para serem amplamente indicados. Aqueles que apontaram um aumento 

significativo na imunidade ressaltaram que há necessidade de conhecer o 

mecanismo de ação pelo qual as cepas probióticas agem e também a necessidade 

da realização de mais estudos para ter mais comprovações da eficácia da 

suplementação.   
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