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Probióticos
a importância da quantidade e da qualidade

Introdução
Em primeiro lugar, a nomenclatura não tem mais espaço 

para o termo “fl ora intestinal”, uma descrição pouco adequada 
para descrever o microbioma (coletivo de genomas de micro-
-organismos) composto por quase 100 trilhões de bactérias, 
de aproximadamente mil espécies distintas, que abrigam o 
corpo humano, em sua grande maioria colonizando o intesti-
no e criando a notável microbiota intestinal.

Para contextualizar a importância da microbiota intestinal na 
saúde do homem, é preciso levar em conta alguns fatos:

 � 70% a 80% das células de nosso sistema imune estão con-
centradas no intestino, tornando essa região o maior órgão 
linfoide do corpo humano.1

 � Cerca de 100 milhões de neurônios estão conectados no 
intestino através de sinapses que produzem vários neuro-
transmissores, os quais regulam diversas funções intestinais, 
como motilidade, absorção, excreção e sensibilidade, princi-
palmente à dor.2

 � 95% da serotonina total do organismo é produzida na região 
intestinal, fato que explica os vários estudos mostrando a in-
fl uência dos circuitos intestinais no humor e na saciedade.3

Esses dados ampliam nossa visão do sistema digestório 
e mostram que ele não é apenas um canal para digestão, 
absorção e excreção. O intestino humano é uma complexa 
entidade funcional do sistema imune, que executa funções 
metabólicas e coordena uma interessante comunicação en-
tre a microbiota intestinal e o cérebro através de caminhos 
imunológicos, endócrinos e nervosos, referidos como eixo 
intestino-cérebro.4

Assim, pode-se dizer que o sistema nervoso entérico é o 
nosso “segundo cérebro”.4

Diante desses dados e evidências, fi ca clara a importância 
da microbiota intestinal, desde a primeira infância. Sua co-
lonização inicial e posterior diversidade são fundamentais 
para prevenir doenças em curto e longo prazo, e promover 
um crescimento e desenvolvimento saudável, possibilitando 
oportunidades para intervenções na microbiota intestinal, vi-
sando à modulação e harmonização dos complexos circuitos 
envolvidos.5

Colonização do intestino fetal
A infl uência dos padrões da primeira colonização micro-

biana intestinal na saúde futura é evidente. No ESPGHAN 
(European Society Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition) de 2016, uma palestra da professora Christina West, 
da Umeå University, Suécia, chamou a atenção para alguns 
fatos muito interessantes: “o desenvolvimento do intestino na 
vida intrauterina sofre infl uência de fatores genéticos, ambien-
tais e nutricionais, entretanto o paradigma do ‘útero estéril’, 
postulado por Henry Tissier há mais de um século, ditando 
que o feto estéril adquire suas primeiras bactérias através da 
passagem pelo canal do parto, tem sido desafi ado por relatos 
recentes os quais documentam que as crianças adquirem um 
microbioma inicial antes do nascimento”.6

Aagaard et al. mostraram a presença de DNA bacteriano 
no cordão umbilical, líquido amniótico, placenta e mecônio 
do recém-nascido, sugerindo uma colonização intestinal 
pré-termo. Esse DNA bacteriano também foi detectado no 
mecônio de prematuros nascidos entre a 23a e a 32a semana 
de gestação.7
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Diferenças na microbiota meconial têm sido associadas com 
partos prematuros,8 e nos nascidos a termo há relatos da as-
sociação de diferentes microbiomas com sintomas alérgicos.9

Um estudo com 29 gestantes mostrou que o DNA bacteria-
no foi detectado em todas as amostras de placenta colhidas 
durante o parto cesariana. O gênero Lactobacillus predominou 
em 100% das amostras, seguido de Bifi dobacterium em 43% e 
Bacteroides em 34% das placentas.10

Recentemente, esses resultados foram corroborados por 
outro estudo com 320 gestantes, utilizando uma técnica mais 
apurada de pesquisa de DNA bacteriano.11

Pode-se agora considerar a amamentação como a segunda 
via de transmissão microbiana materna.11

É interessante o modo como as bactérias atingem a pla-
centa e as glândulas mamárias. A explicação começa com o 
achado de material genético das bactérias entéricas maternas 
em células mononucleares no sangue e no leite de mulheres 
grávidas.11

Demonstrou-se que a translocação bacteriana a partir do 
intestino materno para os nódulos linfáticos mesentéricos 
e glândula mamária ocorre durante a gravidez e lactação 
tardia.12 A barreira epitelial intestinal impede a entrada no 
sistema circulatório de bactérias do lúmen intestinal, entre-
tanto as células dendríticas intestinais capturam ativamente 

bactérias do lúmen13 e transportam por via sanguínea para as 
glândulas mamárias e placenta14 (fi gura 1).

Especula-se que a presença de componentes da microbiota 
materna no feto intraútero seja uma importante fonte de ma-
turação do sistema imune fetal, levando à indução de tolerân-
cia a alérgenos orais e respiratórios.14

Muitas alterações imunitárias e metabólicas ocorrem duran-
te a gravidez, entre elas a “síndrome metabólica”. Está bem do-
cumentado que a microbiota intestinal alterada pode causar 
síndrome metabólica em não grávidas, mas um recente estu-
do mostra o seu papel na gravidez.15

Foram documentados o “pool de bactérias fecais” de 91 ges-
tantes com IMC normal pré-gravidez e a evolução dessa mi-
crobiota quando a gestante apresentava obesidade e status de 
diabetes gestacional no fi nal da gestação.15

A microbiota intestinal mudou drasticamente do primeiro 
para o terceiro trimestre gestacional, com vasta expansão 
da diversidade microbiana. Uma análise geral mostra au-
mento global de proteobactérias e actinobactérias quando 
se caminha em direção ao terceiro trimestre obeso e resis-
tente a insulina, caracterizando sinais de inflamação e perda 
de energia.15

Quando essa microbiota é transferida para ratos “germ 
free”, o pool do terceiro trimestre induz maior adiposidade e 

Figura 1. Possível rota do DNA bac-
teriano do intestino para a placen-
ta e glândulas mamárias durante a 
gestação. Células dendríticas cap-
tam ativamente o DNA bacteriano 
da microbiota intestinal materna e 
transportam para a placenta, onde 
apresentam, via circulação materna 
e líquido amniótico, esses elementos 
ao sistema imune fetal em formação.11

Pode-se dizer que existe um 
imprinting epigenético fetal através 
da translocação bacteriana durante a 
gravidez, que fornece à prole um mi-
crobioma pioneiro intraútero.12

Adaptado de: Perez et al.12 
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insensibilidade à insulina, comparado com o primeiro trimestre. 
Essas descobertas indicam que as interações da microbiota com 
seu hospedeiro podem provocar alterações no metabolismo, com 
impactos importantes sobre a gestante e seu feto15 (fi gura 2).

Colonização intra e pós-parto
A composição da microbiota intestinal do recém-nascido é 

infl uenciada por uma complexa variedade de fatores fi siológi-
cos, culturais e ambientais, incluindo:16

 �  Tipo de parto.

 �  Idade gestacional na data do parto.

 �  Ambiente familiar e higiene ambiental.

 �  Dieta materna e do recém-nascido.

 �  Nível do estresse materno.

 �  Estilo de vida da família.

 �  Doenças maternas e neonatais.

 �  Uso de antibióticos durante a gravidez e/ou no período neonatal.

Imediatamente após o nascimento, bactérias pioneiras são 
introduzidas no corpo do bebê e um novo ecossistema micro-
biano começa a ser estabelecido no intestino.16

O tipo de parto afeta a composição da microbiota intestinal 

do recém-nascido. Entre aqueles nascidos de parto vaginal, 

predominam as bactérias do gênero Lactobacillus, adquiri-

das no canal do parto, e bifi dobactérias. Já naqueles nascidos 

de parto cesariana, a microbiota tende a ter altos níveis de 

Staphylococcus, Corynebacterium e Propionibacterium, com bai-

xos níveis ou ausência de bifi dobactérias.17

Antibióticos utilizados profi laticamente em protocolos obs-

tétricos para partos cesariana também alteram de modo signi-

fi cativo a microbiota do bebê, pobre em bifi dobactérias.17

Antibióticos utilizados no período pós-natal também in-

fl uenciam de modo signifi cativo na microbiota intestinal.18 

Estudos mostram que um terço das espécies bacterianas são 

extintas durante um curso de antibioticoterapia, fato que pro-

move grandes mudanças na homeostase colonizadora, com 

redução dos gêneros Bifi dobacterium e Lactobacillus e cresci-

mento das Proteobacterias.5-19

Recentes evidências mostram que, após um ciclo de anti-

bióticos, a microbiota não está recuperada em 4 semanas e 

parcialmente recuperada em 8 semanas, e os efeitos em longo 

prazo ainda são desconhecidos.19
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trimestre

Terceiro
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normal

Microbiota
alteradaGanho de peso

Resistência
à insulina

Microbiota
transplantada no
primeiro trimestre

Microbiota
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no terceiro trimestre
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Figura 2. Evolução da microbiota 
intestinal em gestantes do primeiro 
para o terceiro trimestre gestacional. 
A microbiota normal do primeiro tri-
mestre, quando transplantada para 
ratos “germ free” resultava em ratos 
normais, entretanto o ganho de peso 
exagerado durante a gestação e o 
surgimento da resistência à insulina 
fazem com que fezes dessas gestan-
tes, quando transplantadas em ratos 
“germ free”, resultem em ratos obesos 
e resistentes à insulina.15

Adaptado de: Koren et al.15
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Esses padrões aberrantes de microbiota durante o período 
crítico de desenvolvimento imunológico e metabólico podem 
acarretar consequências sérias em longo prazo, como: asma, 
eczemas, alergias inespecíficas, obesidade, doenças autoimu-
nes e diabetes tipo 1.19,20

Com relação ao tipo de alimentação, é bem conhecido que a 
microbiota intestinal de lactentes alimentados exclusivamente 
com leite materno é diferente daqueles alimentados com alei-
tamento artificial.21 O leite materno é rico em fibras prebióticas 
do tipo oligossacarídeos, que influenciam na composição da 
microbiota intestinal.22

O leite humano contém de 20 a 23 g/L de oligossacarídeos 
no colostro e de 12 a 13 g/L no leite maduro,23 e o perfil destes 
no leite materno não é igual em todas as mães, com variáveis 
dependentes da carga genética, ambiente e alimentação.24,25

Os oligossacarídeos do leite materno compõem um grupo 
de carboidratos que superam mil diferentes estruturas mole-
culares; eles promovem o crescimento específico de bactérias, 
particularmente as bifidobactérias, origem do termo muito 
utilizado no dia a dia: efeito bifidogênico.26

As bactérias comensais intestinais utilizam essas fibras 
prebióticas como fonte de energia. Por meio da fermenta-
ção colônica formam-se inúmeros produtos, com destaque 
para os ácidos graxos de cadeia curta (SCFA, short-chain 
fatty acids), que conferem muitos benefícios para o ambien-
te intestinal:27

 � Fonte de energia para os colonócitos.

 � Redução do pH intestinal, que estimula o crescimento de 
inúmeras bactérias probióticas que preferem o ambiente 
ácido, e, por outro lado, inibe o crescimento de bactérias 
patogênicas.

 � Redução da atividade inflamatória intestinal.

 � Interação com células imunológicas, auxiliando na regula-
ção da imunidade intestinal.

 � Estimulação da motilidade intestinal, ajudando na preven-
ção de constipação e desconforto intestinal.

 � Aceleração do crescimento e diferenciação das células intes-
tinais de revestimento, aumentando o efeito barreira.

 � Auxílio na absorção de nutrientes como, por exemplo, cálcio 
e ferro.

O colostro e o leite humano também são ricos em bactérias. 
Estima-se que 800 ml de leite materno podem conter de 105 a 
107 unidades formadoras de colônias (UFC).23,24 

As bactérias identificadas em amostras de leite materno perten-
cem principalmente aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium.25,26

A composição do leite materno é um processo muito dinâ-
mico e se modifica de acordo com a região onde a mãe vive, a 
duração do aleitamento, o momento do dia, e até mesmo du-
rante uma única amamentação. Nunca será possível mimetizar 
esse processo dinâmico.28

As bifidobactérias são as bactérias mais prevalentes na micro-
biota infantil. Sua quantidade é significativamente maior nos 
lactentes alimentados com leite materno do que nos alimenta-
dos com fórmulas. Os lactobacilos são parte da microbiota sub-
dominante e estão sob o controle das bifidobactérias.29

Os lactobacilos e as bifidobactérias inibem o crescimento de 
bactérias exógenas e/ou nocivas, estimulam as funções imu-
nológicas, auxiliam na digestão e/ou absorção dos ingredien-
tes e minerais dos alimentos e contribuem para a síntese de 
vitaminas.29

Já em 1906, Tissier observou que a colonização fecal por bifido-
bactérias tinha ação protetora contra a possibilidade do desenvol-
vimento de diarreia. A quantidade de Escherichia coli e Bacteroides 
é significativamente maior nos lactentes alimentados com fórmu-
las do que naqueles alimentados com leite materno.28 

Os lactentes alimentados com fórmulas apresentam uma 
microbiota mais semelhante à do “tipo adulto”. Depois do des-
mame e introdução de alimentos sólidos, a microbiota torna-
-se mais complexa tanto nos lactentes alimentados com leite 
materno quanto naqueles alimentados com fórmulas.27

Com a introdução de alimentos complementares ao lei-
te materno na dieta do lactente, observa-se um importante 
impacto sobre a microbiota intestinal, caracterizado pela di-
minuição da participação de bifidobactérias (que, no entanto, 
se mantêm predominantes) e aumento da diversidade com 
maior participação de bactérias dos gêneros Bacteroides e 
Clostridium.27 

No fim dos dois anos de vida, a abundância relativa dos 
constituintes da microbiota é semelhante tanto nos nascidos 
por parto normal quanto por cesárea.30,31

Probióticos: quantidade e qualidade

Definição de Probióticos

A definição de probióticos está clara em recente publicação da 
WGO (World Gastroenterology Organisation): “São micro-organismos 
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vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, 
conferem benefício à saúde do hospedeiro”.32

Nomenclatura e Controle de Qualidade

As cepas de probióticos são identificadas segundo seu 
gênero, espécie, subespécie (se corresponder) e uma deno-
minação alfanumérica que identifica uma cepa específica.  
A comunidade científica acordou uma nomenclatura para os 
micro-organismos, por exemplo:32

 � Lactobacillus acidophilus NCFM: é um probiótico isolado 
em humanos no início da década de 1970. A sigla NCFM de-
riva de North Carolina Food Microbiology, um laboratório da 
Universidade da Carolina do Norte que estuda e sequencia 
o material genético de bactérias. Portar tal sigla significa que 
especificamente esta cepa probiótica tem uma determina-
ção genômica sequenciada, tendo-se identificado várias 
regiões do DNA de importância para sua função probiótica 
tanto na manutenção, quanto na recomposição da micro-
biota intestinal.32

As recomendações para o uso de probióticos, especial-
mente na prática clínica, devem ligar as cepas específicas 
com os benefícios declarados a partir de estudos em seres 
humanos.32

Algumas cepas têm propriedades singulares que podem 
explicar certas atividades neurológicas, imunológicas e antimi-
crobianas. Entretanto, um conceito emergente no campo dos 
probióticos é reconhecer que alguns mecanismos da ativida-
de probiótica estão compartilhados provavelmente entre as 
diferentes cepas, espécies ou, inclusive, gêneros.32 

Muitos probióticos podem funcionar de maneira similar 
quanto a sua capacidade de promover resistência à coloni-
zação, regular o trânsito intestinal ou normalizar a microbiota 
alterada. Por exemplo, a capacidade de melhorar a produção 
de ácidos graxos de cadeia curta ou de reduzir o pH luminal 
no cólon pode ser o benefício principal expresso por muitas 
cepas de diferentes probióticos.32

Em consequência, é provável que alguns benefícios dos 
probióticos surjam de muitas cepas de determinadas espécies 
bem estudadas de Lactobacillus e Bifidobacterium.32

Se o objetivo do consumo de probiótico for melhorar a saú-
de do aparelho digestivo, talvez muitas preparações diferentes 
contendo quantidades adequadas de espécies bem-estuda-
das sejam suficientes.32

A qualidade dos produtos de probióticos depende do fabri-
cante. Como a maioria não é elaborada seguindo os padrões 

farmacêuticos, as autoridades reguladoras podem não super-
visionar a adesão aos padrões de qualidade.32 

As questões especificamente importantes para a qualidade 
probiótica incluem manutenção de viabilidade (expressa pelas 
unidades formadoras de colônias ou UCF) até o fim da valida-
de do produto e uso da nomenclatura atual para identificar 
gênero, espécie e cepa de todos os organismos incluídos no 
produto.32

Quantidade de Probióticos

A dose de probióticos necessária varia muito em função da 
cepa e do produto. Embora muitos produtos de venda livre 
forneçam de 1 bilhão a 10 bilhões de UFC/dose, alguns produ-
tos demonstraram ser eficazes em níveis mais baixos, enquan-
to outros requerem quantidades maiores.32

Não é possível estabelecer uma dose geral necessária de 
probióticos. A dose deve ser baseada em estudos com seres 
humanos que mostram benefícios para a saúde.32

Em razão de os probióticos estarem vivos, eles são suscetí-
veis a morrer durante o armazenamento do produto. Os fabri-
cantes responsáveis pela elaboração incluem um excedente 
de modo que, no fim da vida útil do produto, não caia abaixo 
da potência declarada no rótulo.32

Aplicações Clínicas dos Probióticos

Segundo as Diretrizes Mundiais da Organização Mundial de 
Gastroenterologia para Probióticos e Prebióticos, publicadas em 
fevereiro de 2017 pela WGO, as aplicações clínicas dos probió-
ticos podem ser assim resumidas:32

 � Tratamento da diarreia aguda – Algumas cepas probió-
ticas agem reduzindo a severidade e a duração da diarreia 
infecciosa aguda em crianças. A administração oral encurta 
a duração da doença diarreica aguda em crianças em apro-
ximadamente 1 dia. Foram publicadas várias metanálises 
de ensaios clínicos controlados sobre as cepas probióticas, 
mostrando resultados consistentes, os quais sugerem que 
os probióticos sejam seguros e eficazes. 

 � Prevenção da diarreia aguda – Na prevenção da diarreia 
de adultos e crianças, há evidência de que os probióticos 
podem ser eficazes em alguns contextos específicos.

 � Prevenção da diarreia associada a antibióticos – Para a 
prevenção da diarreia associada a antibióticos, existem for-
tes evidências de eficácia em adultos ou crianças recebendo 
antibióticos.
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 � Prevenção da diarreia por Clostridium difficile – Uma me-
tanálise de 2016 concluiu que os probióticos podem reduzir 
o risco de apresentar diarreia associada a Clostridium difficile 
em pacientes recebendo antibióticos. 

 � Resposta imune – Existe evidência de que várias cepas pro-
bióticas reforçam a resposta imune. A evidência indireta foi 
obtida a partir de estudos destinados a evitar a doença in-
fecciosa aguda (diarreia nosocomial em crianças, episódios 
de influenza no inverno) e de estudos que analisaram as res-
postas dos anticorpos às vacinas.

Estudo mostrou que probióticos com múltiplas espécies de 
lactobacilos e bifidobactérias podem ser mais efetivos na pre-
venção da disbiose intestinal provocada por antibioticoterapia 
do que outras formulações probióticas.33

Probióticos constituídos por diferentes cepas têm o propósi-
to de adicionar efeitos sinérgicos de cepas isoladas, quando de 
suas associações, pela simbiose das cepas.33

A associação do gênero Lactobacillus, que tem ação prefe-
rencialmente no intestino delgado, com as bifidobactérias, 
que atuam predominantemente no intestino grosso, promove 
um efeito sinérgico que proporciona uma colonização unifor-
me em todo intestino.33,34

Estudos realizados com micro-organismos probióticos de ce-
pas de Lactobacillus e Bifidobacterium (Lactobacillus acidophilus 
NCFM, Lactobacillus paracasei Lpc-37, Bifidobacterium lactis BI-
04, Bifidobacterium lactis Bi-07 e Bifidobacterium bifídum Bb-02) 
demonstraram a redução da incidência e duração da severidade 
da diarreia associada a antibióticos e alguns sintomas relaciona-
dos, bem como redução na incidência de diarreia associada ao 
Clostridium difficile de forma dose-dependente.34

Lactobacillus acidophilus NCFM

Diversos estudos têm demonstrado atividade antagonista 
do Lactobacillus acidophilus NCFM contra agentes patogênicos 
gastrointestinais comuns, provenientes de alimentos contami-
nados, efeito protetor contra infecções ocasionadas experi-
mentalmente pela Candida albicans, redução de marcadores 
tumorais e redução da dor abdominal.35

Lactobacillus paracasei Lpc-37

Um estudo realizado em humanos com formulação de 
cinco cepas, incluindo o Lactobacillus paracasei Lpc-37, a 
fim de investigar a capacidade desta para estabilização da 
microbiota intestinal durante e após antibioticoterapia, ve-
rificou que a utilização da associação de cepas reduzia o 
efeito de modificação da população microbiana pelos anti-
bióticos, além de favorecer a manutenção de níveis signifi-
cativamente maiores que as bifidobactérias, comparado ao 
grupo placebo, duas semanas após o término da terapêuti-
ca com antibióticos.36

A combinação dos probióticos com Lactobacillus paracasei 
Lpc-37 protege a microbiota fecal do desequilíbrio causado 
pelos antibióticos, como indicado pela grande diferença da 
microbiota do grupo placebo comparado à composição da 
microbiota basal.36

A conclusão mostra que o Lactobacillus paracasei Lpc-37 
relaciona-se ao mais rápido restabelecimento da microbio-
ta intestinal após utilização de antibióticos e também às 
respostas imunológicas específicas quando combinado a 
outras cepas36 (figura 3).
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Basal 4 dias após antibiótico 13 dias após antibióticoImediatamente após o
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Figura 3. Porcentagem similar aos níveis basais da microbiota
Adaptado de: Engelbrektson et al.36
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Bifidobacterium lactis BI-04 e Bifidobacterium lactis Bi-07

As bifidobactérias foram inicialmente descritas nas fezes de 
crianças sob aleitamento materno, por Meile et al. em 1899, 
e recentemente reclassificadas como Bifidobacterium animalis 
subespécie lactis.37

Bifidobacterium lactis BI-04 e Bifidobacterium lactis Bi-07 são 
de origem humana, com grande crescimento no leite mater-
no, e são colonizadoras do intestino grosso, responsáveis pela 
manutenção da eubiose intestinal.37

É crescente a atenção da estabilização da microbiota intes-
tinal em períodos anteriores e posteriores à antibioticoterapia. 
Estudos realizados com o Bifidobacterium lactis Bi-07 demons-
traram propriedade de redução das alterações ocasionadas, 
nestas, por antibióticos, assim como preservação do número 
de bifidobactérias no período de duas semanas após a utiliza-
ção de antibióticos.37 

Um estudo duplo-cego, randomizado, placebo controlado, 
com 243 crianças de idade entre 12 e 36 meses, empregando for-
mulações com cepas distintas incluindo Bifidobacterium lactis  
Bi-07, Lactobacillus acidophilus NCFM e Lactobacillus reuteri, de-
monstrou redução estatisticamente significante na incidência 
e na frequência de episódios de diarreia no grupo que recebeu 
probiótico comparado ao grupo placebo.37

Bifidobacterium bifidum Bb-02

Ocorre naturalmente no trato digestivo humano e tem suas 
propriedades probióticas comprovadas. Tem sido utilizada 
para obter o equilíbrio natural da microbiota intestinal, princi-
palmente após antibioticoterapia.38

Os principais benefícios clínicos desta cepa relacionam-se a 
situações como diarreia do viajante e quadros de gastroenteri-
te aguda, abreviando seu período de duração.38

CONCLUSÃO
Foram apresentados os principais tópicos atualmente discu-

tidos pela comunidade internacional, destacando a importân-
cia do pediatra no acompanhamento do desenvolvimento da 
microbiota intestinal da criança desde a vida intrauterina. 

Devem-se aproveitar as várias oportunidades que se apre-
sentam para intervir na programação metabólica da criança, 
que terá repercussões em curto e longo prazo.

O aumento nas evidências indica que uma ótima compo-
sição e função da microbiota intestinal podem repercutir nos 
processos digestórios, absorção de nutrientes, defesa contra 
enteropatógenos, desenvolvimento de uma boa resposta 
imune, saúde biopsicossocial, controle metabólico e preven-
ção das doenças crônicas não transmissíveis.

A modulação da microbiota intestinal com intervenções 
utilizando prebióticos e/ou probióticos poderá prevenir e tra-
tar uma variedade de patologias, incluindo atopias, infecções, 
desordens gastrointestinais, alterações no humor e doenças 
metabólicas como obesidade.

O probiótico 20 bi, constituído por uma associação racional 
de diferentes cepas, tem o propósito de adicionar efeitos si-
nérgicos de cepas isoladas por sua  simbiose  apresentando-se 
como uma opção eficaz e segura, capaz de melhorar o equilí-
brio microbiano intestinal e produzir efeitos benéficos à saúde 
do indivíduo.
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