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Evidências Científicas 

PROBIÓTICOS E IMUNIDADE, AGORA E NO PÓS COVID-19 

1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA IMUNOLÓGICO

O sistema imunológico é dividido em resposta imune inata e resposta imune 

adaptativa (ou adquirida). A principal diferença é a velocidade de resposta, sendo a resposta 

imune inata mais rápida, enquanto a resposta adaptativa leva alguns dias para se 

estabelecer. 

Presente em todos os indivíduos desde o nascimento, a imunidade inata conta com 

uma resposta imune padronizada, embora limitada, para um grande número de estímulos. É 

constituída por barreiras físicas, químicas e biológicas, células especializadas (como os 

fagócitos) e moléculas solúveis, é independente de contato prévio com agressores e não se 

altera qualitativa ou quantitativamente após contato com patógenos.1 

A imunidade adaptativa pode ser subdividida em resposta humoral (linfócitos B e 

produção de anticorpos) e celular (células T CD8+ e CD4+). Suas principais características 

são: Especificidade e diversidade de reconhecimento a antígenos; Memória; Especialização 

de resposta; Autolimitação e Tolerância a componentes do próprio organismo.1 

Aproximadamente 70% das células imunológicas do corpo humano estão no 

intestino, que é considerado, portanto, o maior órgão imunológico do organismo. Além das 

células imunes, outros fatores como a presença da microbiota e do muco também 

contribuem substancialmente para a formação da barreira imunológica intestinal.2 

2. MUCOSA INTESTINAL E CÉLULAS IMUNOLÓGICAS

A barreira imunológica intestinal é constituída de diversos componentes articulados, 

como muco, células do tecido epitelial (ou enterócitos), e células imunológicas propriamente 

ditas (macrófagos, células M, células de Paneth, células dendríticas, entre outras).3  

As células dendríticas mantêm o corpo celular na lâmina própria e emitem 

prolongamentos, dotados de sensores, entre os enterócitos. Esses sensores realizam o 

reconhecimento de antígenos da microbiota natural. A informação é, então, transmitida a 

outros componentes do sistema imune local para gerar resposta de tolerância.3,4 Portanto, 

existe uma permanente conversação cruzada com a microbiota intestinal5,6, que conta com 

cerca 1013 bactérias.7 

Em equilíbrio, a microbiota intestinal exerce diversas funções estruturais, metabólicas 

e, principalmente, imunológicas, como desenvolvimento da barreira imunológica (GALT) e 
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liberação de citocinas anti-inflamatórias. Todavia, em situações de desequilíbrio (disbiose), 

perdem-se essas funções benéficas. Logo, é muito importante entender a composição da 

microbiota, o que é possível graças ao sequenciamento genético microbiano8, que revelou a 

existência de associações entre alterações da composição da microbiota com doenças dos 

mais diversos sistemas.9  

3. INTRODUÇÃO AOS PROBIÓTICOS

Os probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades 

adequadas, conferem benefícios à saúde dos hospedeiros.  

Para ser considerado um probiótico, o microrganismo deve preencher uma série de 

critérios, como segurança comprovada, viabilidade no TGI, capacidade de modular a 

resposta imune e metabólica do hospedeiro, além de propriedades tecnológicas.10  

Alguns mecanismos de ação dos probióticos envolvem: Competição por nutrição; 

Bioconversão; Produção de substratos; Antagonismo direto a partir da produção de 

bacteriocinas; Exclusão competitiva; Reforço da impermeabilidade intestinal; Modulação do 

sistema imune e Redução da inflamação.11  

4. IMUNIDADE E PROBIÓTICOS

Os probióticos atuam como imunomoduladores tanto na resposta imune inata 

(estimulando a produção, o recrutamento e a maturação de fagócitos e de células 

dendríticas, e induzindo a ativação de citocinas), quanto na resposta imune adquirida 

(aprimorando a atividade das células natural killers e dos linfócitos).12  

5. AÇÃO IMUNOMODULADORA DOS PROBIÓTICOS

No sistema imune inato as células fagocitárias, como o macrófagos, além de atuarem 

diretamente no combate aos agentes invasores, são capazes de estimular o recrutamento 

de novas células imunocompetentes mediante secreção de citocinas.12  

Essa reação ao agente invasor inicia uma resposta inflamatória em cascata que vai 

culminar na ativação de novas células (como neutrófilos, macrófagos e fibroblasto) e induz a 

maturação das células dendríticas provenientes da luz intestinal e do pulmão, que são 

capazes de apresentar antígenos às células da imunidade específica e, dessa forma, 

influenciar também a imunidade adquirida, fazendo com que novas citocinas sejam liberadas 

e funcionem como mediadores de resposta inflamatória.12  
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A depender das características das citocinas liberadas podemos obter um 

mecanismo de resposta do tipo pró-inflamatória, como ocorre na presença de IL-2 e TNF-α, 

ou resposta do tipo anti inflamatórias, resultando na produção de IL-10 e IL-8.12  

Os probióticos atuam nessa modulação da resposta imune, contribuindo para o 

estabelecimento de um perfil mais anti inflamatório onde ocorre regeneração celular e 

epitelial, atividade antitumoral e aumento na produção de IgA (imunoglobulina responsável 

pela defesa das mucosas) e também de outros tipos de anticorpos.12  

Como exemplo temos uma molécula que fica na superfície do Lactobacillus 

acidophilus que é capaz de ativar células T a produzirem IL-4 e no Lactobacillus bifidus 

existem lipoproteínas de parede, chamadas BopA, capazes de induzir a produção de IL-8 

por células retais, melhorando a homeostase intestinal.12  

 É bom lembrar que cada cepa pode exercer um benefício diferente no sistema 

imunológico, por mecanismos distintos, como estímulo de células dendríticas ou através de 

moléculas imunomoduladoras.12  

O L. acidophilus NCFM é capaz de sinalizar para célula dendrítica, levando a 

produção de IL-10. Essa IL-10 ativa os linfócito T reguladores que possuem fator de 

transcrição FoxP3, capaz de controlar a resposta imunológica pela supressão de linfócitos 

Th17, que liberam IL-17, uma molécula com característica poderosamente inflamatória. O 

Bifidobacterium atua de maneira semelhante porém através do estímulo de receptores do 

tipo Toll 2 (TRL-2) aumentando os níveis séricos de IL-10 culminando numa atividade anti 

inflamatória no cólon.12  

6. IMUNIDADE AOS PROBIÓTICOS: EFEITOS E RESULTADOS

Um estudo que investigou as propriedades imunomoduladoras de diferentes cepas 

probióticas na produção de anticorpos após vacinação constatou que indivíduos 

suplementados com L. acidophilus NCFM, antes da vacina, apresentaram maiores títulos de 

IgA específica em relação ao grupo controle.13 Desta forma, observou-se que cepas 

probióticas atuam como ótimos adjuvantes da resposta imune humoral após a vacinação. 13  

Outro estudo que investigou a correlação entre o perfil imunomodulador de cepas 

probióticas in vitro  e in vivo  verificou que algumas cepas, incluindo Bifidobacterium lactis 

Bi-07, foram capazes de incentivar maior produção de IL-10, atenuando o quadro induzido 
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de colite14, o que permite reconhecer que as cepas que exibiam o maior perfil 

anti-inflamatório eram capazes de influenciar fenótipos menos infecciosos. 14 

As funções do efeito bifidogênico na proteção da saúde intestinal e na restauração 

da microbiota intestinal, apoia-se na ideia de que a suplementação probiótica pode aumentar 

a geração de outros microrganismos comensais pois induz a produção de ácidos graxos de 

cadeia curta que funcionam como fonte energia para o colonócito e é capaz de ativar 

mecanismos anti inflamatórios que auxiliam na modulação intestinal.14 

Quando se pensa em um efeito mais sistêmico, um outro estudo verificou que o 

gênero Bifidobacterium  era capaz de induzir células mononucleares no sangue periférico à 

produzirem IL-10.15 

Quanto a imunidade relacionada aos vírus, um estudo randomizado e controlado 

determinou que a administração da subespécie B. lactis Bi-04 propiciava imunomodulação 

das respostas inata e adaptativa ao rinovírus.16 O grupo tratado com probiótico apresentou 

redução da viremia e menor resposta CXCL8, uma quimiocina capaz de promover adesão 

viral, resposta inflamatória local e influenciar processos alérgicos.16 

Nesta mesma linha, outro estudo randomizado e duplo-cego, buscou averiguar os 

meios pelos quais os mecanismos imunes mediados por células poderiam reduzir a doença 

respiratória após a suplementação diária com B. lactis  Bl-04 e BI-07 e L. acidophilus  NCFM. 

O resultado foi uma redução de 27% do risco de doenças respiratórias do trato superior no 

grupo que fez uso dos probióticos.17 

Quanto a aplicação desse efeito probióticos na incidência e duração de sintomas de 

infecções sazonais, resfriados e gripes, um estudo que avaliou crianças saudáveis, com 

idade entre 3-5 anos, durante o inverno, notou redução na febre (72,7%), na tosse (62,1%), 

na coriza (58,9%) e na necessidade de uso de antibióticos complementares (84,3%), 

principalmente naqueles indivíduos que fizeram a suplementação dupla (L acidophilus 

NCFM em combinação com B. lactis BI-07). 18 

Os resultados encontrados demonstram a possibilidade do efeito benéfico dos 

probióticos na imunidade ligada ao trato respiratório e proteção contra agentes infecciosos 

que usam o sistema respiratório como porta de entrada. 16  
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7. MICROBIOTA E COVID: O QUE SABEMOS?

No que diz respeito a COVID-19, recentemente publicações buscam evidenciar 

possíveis efeitos benéficos da suplementação probiótica na prevenção e amenização dos 

sintomas. No entanto, essa contribuição ainda não está totalmente esclarecida. Porém já é 

determinado que existe um eixo de comunicação entre microbiota intestinal e o pulmão 

capaz de modular a resposta imunológica adaptativa.19 

As células dendríticas também estão presentes no pulmão e a manutenção da 

microbiota saudável pode contribuir para defesa de doenças respiratórias. Afinal a disbiose 

está associada a infecções e pode afetar a saúde pulmonar.20 

Clinicamente, infecções respiratórias podem cursar com diarreia, náuseas e vômitos, 

ou seja, uma disfunção intestinal. Desse modo, a microbiota intestinal também é sensível a 

infecções virais e respiratórias e cerca de 60% dos pacientes COVID-19 positivos 

apresentam como manifestações clínicas quadros diarreicos.20 

O íleo e o cólon possuem receptores do tipo ECA-2, receptor utilizado pelo vírus 

SARS-CoV-2 para adentrar as células do hospedeiro.21  

Quando o vírus se liga a ECA-2 e penetra nas células por endocitose, induz uma 

downregulation dessa enzima, ou seja, ela é deprimida. E nesse caso aumenta os efeitos da 

angiotensina traduzindo-se em broncoconstrição, vasoconstrição, aumento de 

permeabilidade, edema pulmonar e Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto (SARA).21 

Neste caso o probiótico poderiam agir de três maneiras distintas: através da 

liberação de peptídeos inibitórios que bloqueiam a ação da ECA-2, pelo bloqueio da 

internalização da ECA-2, e pelo aumento da expressão de ECA-2.21 

Está claro que os probióticos são reconhecidos pelas células dendríticas intestinais e 

acarretam a produção de mediadores inflamatórios que chegam pela corrente sanguínea ao 

epitélio respiratório e, estimulam macrófagos alveolares e células NK a eliminarem o vírus.22 

Os probióticos também estimulam os linfócitos B a se diferenciarem em plasmócitos 

e secretarem IgA específico, melhorando aspectos nas infecções do trato respiratório.22 

Então as perspectivas caminham na direção da imunomodulação, tanto que alguns 

grupos chineses estão associando certos probióticos ao tratamento da COVID-19.22 
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9. MENSAGENS PARA CASA

Os probióticos promovem efeitos benéficos tanto na saúde, como também na 

doença. São capazes de regular e fortalecer o sistema imunológico através da 

imunomodulação mediada por citocina inflamatórias e, dessa forma, reduzem o risco de 

infecções secundárias e é possível que um dia sejam usados na COVID-19.  

JULHO | 2020 
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