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O PAPEL DA DISBIOSE INTESTINAL NA OBESIDADE: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA SOBRE A MODULAÇÃO DA MICROBIOTA COMO 

INTERVENÇÃO PARA PERDA DE PESO 

Thaísa Lins Moretti¹; Daniel Pacheco da Costa². 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A obesidade é um problema mundial de saúde. A modificação da 

microbiota intestinal pode causar a disbiose intestinal. Estudos sugerem um papel 

causal da microbiota intestinal no desenvolvimento da obesidade. Nesta revisão 

buscamos: estabelecer a relação da microbiota intestinal com a obesidade e 

comorbidades associadas e os efeitos dos probióticos na modulação intestinal como 

forma de intervenção para perda de peso e melhoria do perfil metabólico.  

METODOLOGIA: Revisão integrativa de ensaios clínicos randomizados em 

humanos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram selecionados 28 artigos. A relação entre 

microbiota intestinal e obesidade está clara, apesar de muitos mecanismos ainda 

precisarem ser esclarecidos. Os resultados foram positivos em parâmetros 

antopométricos. 

CONCLUSÃO: O efeito benéfico dos probióticos depende da família, da cepa e da 

dose. A ausência de regulamentação específica pode causar efeitos deletérios à 

saúde. É importante a “personalização” do tratamento. Concluimos que os 

probióticos favorecem a perda de peso e melhoram fatores de risco. No entanto, 

mais pesquisas são necessárias observando a especificação das variáveis 

envolvidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; disbiose; microbiota intestinal; probióticos; 

simbióticos. 

ABSTRACT:  

INTRODUCTION: Obesity is a worldwide health problem. Modification of the 

intestinal microbiota can cause intestinal dysbiosis. Studies suggest a causal role of 

the intestinal microbiota in the development of obesity. In this review we seek to 

establish the relationship of the intestinal microbiota with obesity and associated 



comorbidities and the effects of probiotics on intestinal modulation as a form of 

intervention for weight loss and improvement of metabolic profile. 

METHODS: Integrative review of randomized clinical trials in humans. 

RESULTS AND DISCUSSION: 28 articles were selected. The relationship between 

intestinal microbiota and obesity is clear, although many mechanisms still need to be 

clarified. The results were positive in anthropometrics parameters. 

CONCLUSION: The beneficial effect of probiotics depends on the family, strain and 

dose. The absence of specific regulations may cause deleterious effects on health. It 

is important to "customize" the treatment. We conclude that probiotics favor weight 

loss and improve risk factors. However, more research is needed looking at the 

specification of the variables involved. 

KEYWORDS: Obesity; dysbiosis; intestinal microbiota; probiotics; symbiotic. 

 

INTRODUÇÃO 

A obesidade é um problema mundial de saúde pública que continua a aumentar 

rapidamente. Atualmente, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estão acima do 

peso. Mais de 670 milhões delas são obesas (FAO/WHO 2019). Projeções indicam 

que 20% da população adulta do mundo será obesa até 2030, se a taxa de 

crescimento continuar seguindo a tendência atual (KELLY et al. 2008). No Brasil, 

alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso 

(ABESO 2019). 

A obesidade é caracterizada pelo aumento excessivo de tecido adiposo, 

principalmente a obesidades visceral e predispõe ao desenvolvimento de Síndrome 

Metabólica, definida, dentre várias diretrizes diferentes, pelos seguintes critérios: 

obesidade e resistência à insulina, aumento da pressão arterial (PA), triglicerídeos 

(TGC), glicemia de jejum ou baixos níveis de HDL. A síndrome metabólica é um 

importante fator de risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2, hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), dislipidemia, doença cardiovascular e câncer (MONTAGUE 

et al. 2000). 



Além de ser considerada uma doença inflamatória crônica e sistêmica de baixo grau 

(GREGOR et al. 2011), a obesidade é complexa, multifatorial, resulta de interações 

entre genes, perfil psicológico, hábitos de vida, fatores ambientais,  socioeconômicos 

e outros fatores endógenos. (GHOSH et al. 2017; HRUBY et al. 2015) Entre estes 

últimos, tem sido proposta a associação da microbiota intestinal na obesidade. 

(ZHAO 2013) 

Estudos abrangentes sugerem um papel causal da microbiota intestinal no 

desenvolvimento da obesidade e apontam diferenças entre a microbiota intestinal de 

indivíduos magros e obesos e ainda entre aqueles com hábitos alimentares 

diferentes (CANI et al.  2014 ; TREMAROLI et al. 2012; FRANKS et al. 2011; 

TURNBAUGH et al.  2006 e 2009; ELLEKILDE et al. 2014; QIN et al.  2010 e 2012). 

A modificação da microbiota intestinal pode causar o seu desequilíbrio com 

desfechos patológicos no hospedeiro, sendo denominada de disbiose intestinal.  A 

disbiose instestinal está associada a doenças intestinais e sistêmicas ao interferir 

diretamente na barreira intestinal e aumentar bactérias gram negativas, gerando 

endotoxemia metabólica e secreção de citocinas pró-inflamatórias.  

Devido às comorbidades associadas à obesidade, grandes esforços têm sido feitos 

para desenvolver estratégias de tratamento para redução de peso. E, apesar da 

manipulação dietética e atividade física continuarem sendo o tratamento de primeira 

linha (RUTH et al. 2013), a modulação da microbiota intestinal para um perfil “não-

obeso” pode apresentar uma ferramenta promissora no tratamento e prevenção da 

obesidade (SANCHEZ et al.  2014; FIROUZI et al. 2013).  

Os probióticos são definidos como “microrganismos vivos que, quando 

administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do 

hospedeiro” (FAO/WHO 2014), embora bactérias mortas e seus componentes 

também possam apresentar propriedades probióticas.  

Um prebiótico é um componente alimentar não viável que confere um benefício à 

saúde do hospedeiro associado à modulação da microbiota. O uso de prebióticos e 

probióticos em combinação é freqüentemente descrito como simbiótico, somente se 

o benefício à saúde for sinérgico (FAO/WHO 2002). 



Os probióticos/simbióticos são consumidos como cápsulas, sachês, queijo, iogurte e 

outros leites fermentados, e os principais mecanismos subjacentes aos efeitos 

antagonistas dos probióticos incluem melhoria da função da barreira intestinal e 

modificação da microbiota intestinal. As cepas de Bifidobacterium e Lactobacillus em 

conjunto com oligofrutose e fibras de inulina são as suplementações mais 

amplamente utilizadas e estão incluídas em muitos alimentos funcionais e 

suplementos dietéticos.  

Entretanto, o rótulo “probiótico” é freqüentemente usado incorretamente por ser 

aplicado a produtos que não atendem aos critérios. Apesar dos conhecidos 

benefícios atribuídos aos probióticos, muitos médicos e consumidores ainda estão 

confusos com o conceito genérico de "probióticos" promovido pela indústria 

probiótica, que tem aproveitado os resultados positivos obtidos com alguns 

probióticos, e estendido a outros, obscurecendo a especificidade e combinação das 

cepas, dose, forma e duração de consumo, dentre outros fatores que determinam os 

efeitos positivos das suplementações (SIMONE et al.  2019). 

Além disso, revisões sistemáticas e meta-análises têm encontrado resultados 

conflitantes quanto à real eficácia das cepas probióticas na modulação da microbiota 

intestinal e perda de peso em humanos, dificultando o entendimento da 

aplicabilidade clínica das preparações. Nesta revisão buscamos dois objetivos 

principais: (1) estabelecer a relação da microbiota intestinal com a obesidade e 

comorbidades associadas; (2) analisar as descobertas dos efeitos do uso de 

probióticos na modulação intestinal como forma de intervenção para perda de peso 

e melhoria do perfil metabólico.  

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa que consiste em um estudo com obtenção de 

dados através de fontes secundárias referenciadas por levantamento bibliográfico. 

Os estudos foram identificados por meio de busca nas bases de dados eletrônicas 

PubMed, Scielo e ScienceDirect.  

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados com foco no efeito de suplementos 

probióticos no peso corporal e na relação entre obesidade e microbiota intestinal,  



em português, inglês e espanhol, sendo os documentos estrangeiros traduzidos. 

Não houve restrição quanto à data de publicação. Os descritores de pesquisa 

incluíram probiotics, synbiotics, Lactobacillus, Bifidobacterium, obesity, overweight, 

weight loss, fat mass, body mass indice, gut microbiota e dysbiosis. 

No início, os resultados da pesquisa de diferentes bancos de dados foram 

combinados e as duplicatas foram removidas. A inclusão foi limitada a ensaios 

clínicos randomizados que estudam a administração de probióticos a pacientes 

obesos ou com excesso de peso, com ou sem diabetes, doenças cardiovasculares, 

hiperlipidemia ou síndrome metabólica. Excluímos estudos com animais ou in vitro, 

prebióticos, mulheres grávidas, recém-nascidos, crianças e adolescentes, pacientes 

com patologias do trato gastrointestinal e estudos que não abordavam peso corporal 

ou IMC. 

Na sua elaboração, foram percorridas as seguintes etapas: seleção do tema e 

elaboração da questão de pesquisa; definição dos critérios de inclusão e exclusão 

dos estudos; categorização dos estudos; análise dos títulos; análise dos resumos; 

leitura integral dos estudos para verificar os critérios de elegibilidade; confecção da 

tabela norteadora; avaliação dos estudos incluídos na revisão e interpretação dos 

resultados; e por fim, apresentação da síntese da revisão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após os cruzamentos de dados, foram encontrados um total de 1421 artigos nas 

buscas eletrônicas das plataformas Pubmed e SCIELO. Através dos critérios de 

inclusão e exclusão pré-definidos na metodologia, e após subtrair referências 

repetidas, 28 artigos foram selecionados para o trabalho. 

Na base de dados Scielo foram encontrados 5 artigos, sendo excluídos por não 

serem ensaios clínicos randomizados. Já na base de PubMed, foram encontrados 

1421, dos quais 1355 foram excluídos com os filtros para ensaios clínicos 

randomizados em humanos. 66 resumos foram incluídos para leitura de título e 

destes 35 foram selecionados para leitura na íntegra, sendo 9 excluídos por serem 

em crianças ou não mencionarem parâmetros antropométricos. Ao final foram 

incluídos 2 artigos da base ScienceDirect por busca manual.  



Autor / Ano Tipo de 
estudo/ Local 

Participantes/ 
Amostra 

Cepa/ Dose Placebo Dieta e exercícios/ 
Tempo de 

Intervenção 

Resultados 

Agerholm-
Larsen 2000 

Ensaio clínico 
randomizado 
duplo-cego 
controlado por 
placebo 
 
Dinamarca 

Adultos acima do 
peso ou obesos, 
de 18 a 55 anos  
20H/50M  
n = 30; 
Intervenção = 16;  
Controle = 14) 

Iogurte com 
Enterococcus 
faecium e 
Streptococcus 
termophilus 
 
4,8 × 1011 UFC 

Iogurte 

Orientados a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas  
 
8 semanas 

↔Peso, massa gorda  
Intervenção: ↓ LDL e 
PA ↑fibrinogênio 

Brahe 2015 

Ensaio clínico 
randomizado 
simples cego 
controlado por 
placebo 
 
Dinamarca 

Mulheres obesas 
menopausadas 
de 40 a 70 anos 
n = 52 divididos 
em 3 grupos 
Intervenções= 
18,18  
Controle= 16 

Grupo 1 
L.paracasei F19 + 
maltodextrina/ 
Grupo 2 
Mucilagem de 
linhaça 
+maltodextrina 
 
9,4×1010 
UFC/dose 

Placebo  

Divergências na 
dieta e no nível de 
atividade física 
entre os 
participantes foram 
solucionadas antes 
da intervenção 
 
6 semanas 

↔Peso, IMC  
Linhaça melhorou a 
resistência insulínica e 
alterou a microbiota 
intestinal 

Chung  
2016 

Ensaio clínico 
randomizado 
duplo-cego 
controlado por 
placebo 
 
Coreia 
 

Adultos com 
sobrepeso e 
obesos, de 25 a 
65 anos 
25H/12M 
n = 37 
 Intervenção = 18 
Controle = 19 

Cápsulas com 
Lactobacillus 
JBD301 7 
 
109 UFC 

Placebo 

Orientados a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas  
 
12 semanas 

Intervenção ↓ Peso  

De Lorenzo 
2017  

Ensaio clínico 
randomizado 
duplo-cego 

Mulheres obesas 
de 20 a 65 anos 
n = 48 

S.thermophilus, B. 
animalis subsp. 
Lactis, S. 

Placebo 
Restrição dietética e 
aumento da 
atividade física em 

Intervenção ↓ Peso, 
IMC e melhora dos 
parâmetros 

Tabela 1. Características dos estudos incluídos na revisão integrativa 



controlado por 
placebo 
 
Itália 

 
 

Termophillus, B. 
bifidum, L. 
delbrueckii spp. 
Bulgaricus, 
Lactococcus lactis 
subsp. Lactis, 
L.acidophilus, L. 
plantarum, L. 
reuteri 
1.5 1010 UFC de 
cada cepa 

ambos os grupos 
 
3 semanas 
 

psicopatológicos 

Eslamparast 
2014 

Ensaio clínico 
randomizado 
duplo-cego 
controlado por 
placebo 
 
Irã 

Adultos obesos 
sem NASH 
25H/27M 
n = 52; 
Intervenção=26, 
Controle =26 
 
 

L. casei + L. 
rhamnosus + S. 
thermophilus + B. 
breve + L. 
acidophilus + B. 
longum + L. 
bulgaricus + fruto 
– oligossacarídeo 
 
4 x 108 UFC 

Placebo 

Restrição dietética e 
aumento da 
atividade física em 
ambos os grupos 
 
28 semanas 

↔ IMC  
Intervenção: ↓ 
citocinas inflamatórias, 
glicemia de jejum e 
resistência à insulina 

Gomes 
2017  

Ensaio clínico 
randomizado, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo, de 
dois braços e 
grupos 
paralelos 
 
Brasil 

Mulheres Obesas 
de 20 a 59 
n = 43 
Intervenção= 21 
Controle =  22 

L. acidophilus LA-
14 e L. casei LC-
11, Lactococcus 
lactis LL-23, B. 
bifidum BB-06 e B. 
lactis BL-4 + 
prescrição 
dietética 
 
2 x 1010 UFC / dia 

Placebo + 
prescrição 
dietética 

Prescrição dietética 
normocalórica , sem 
alterações nas 
atividades físicas 
habituais 
 
8 semanas 

↔Peso, IMC,  
Intervenção: ↓ CA, 
razão cintura/altura; ↑ 
da atividade anti-
oxidante 



Hariri 2015 

Ensaio clínico 
randomizado, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo 
 
Irã 

Pacientes com 
diabetes tipo 2 há 
mais de um ano  
de 25 a 65 anos 
22H/26M 
n= 48 
Intervenção = 24 
Controle = 24 
 

Leite de soja com 
Lactobacillus 
plantarum  A7 
4 × 109 UFC 
 
 

Leite de 
soja 
 

Orientados a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas  
 
8 semanas 

↔Peso, IMC  
↓ PA sistólica e 
diástolica 
 

Higashikaw
a 2016 

Ensaio clínico 
randomizado, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo 
 
Japão 

Adultos sem 
comorbidades  de 
20 a 70 anos. 
23H/39M 
n= 62 divididos 
em 3 grupos 
Intervenções= 
21; 21;  
Placebo: 20 
 

Pediococcus 

pentosaceus 

Intervenção Ⅰ: 

LP28 Viva  

Intervenção Ⅱ: 

LP28 morta pelo 
calor  
 
1011 UFC / dia 
 

Placebo 
 

Orientados a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas 
 
12 semanas 
 

Intervenções: ↓ IMC, 
Peso, percentual de 
gordura, massa gorda 
Não houve diferença 
significativa entre os 
grupos das cepas 
vivas e mortas 
 

Jones 2012 

Ensaio clínico 
randomizado, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo 
República 
Tcheca 
 

Indivíduos 
hipercolesterolê-
micos de 20 a 75 
anos 
n = 120 (64% 
mulheres) Grupo 
de intervenção ( 
n = 59) Grupo 
controle ( n = 61) 

Iogurte com 
Lactobacillus 
reuteri NCIMB 
30242 
5× 10 10 UFC 
 

Iogurte 
 

Restrição dietética, 
sem mencionar 
atividades físicas 
 
6 semanas 
 

↔Peso corporal e IMC 

Jung 2013 
Monocêntrico, 
ensaio clínico 

Obesos com 
glicemia ≥100 mg 

L. gasseri BNR17 
+ trealose +leite 

Placebo  
Orientadas a não 
alterarem suas 

↓ Peso, IMC, CA em 
ambos os grupos 



randomizado, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo 
 
Coreia 

/ dL;  de 19 a 63 
anos: 22H/35M 
n= 57 
Intervenção=28 
Controle= 29 

desnatado +fruto-
oligossacárido 
 
1010 UFC / cap 
6 cap / dia 

rotinas de atividade 
física e dietas 
 
 
12 semanas 

Jung 2015 

Ensaio clínico 
randomizado 
duplo-cego 
controlado por 
placebo 
 
Coreia 

Adultos obesos 
de 20 a 65 anos: 
34H/61M 
n= 95 
Intervenção= 49 
Placebo=46 
 
 

L. curvatus 
HY7601 +  L. 
plantarum KY1032 
 
2,5 × 109 UFC de 
cada cepa / cap 
2 cap / dia 

Placebo 

Orientadas a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas 
 
12 semanas 

Intervenção: ↓ Peso, 
CA, Gordura  
 

Kadooka 
2010 

Ensaio clínico 
duplo-cego, 
randomizado, 
placebo 
controlado  
 
Japão 

Adultos 
saudáveis de 33 
a 63 anos  
59H/28M;  
n = 87 
Intervenção = 43 
Controle = 44 

Leite fermentado 
com Lactobacillus 
gasseri SBT2055 
(LG2055) 
1 × 108 UFC/g 

Leite 
Fermentad
o 

Orientadas a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas 
 
12 semanas 
 

Intervenção: ↓ Peso, 
IMC, % de gordura 
corporal, 
circunferência 
abdominal e de 
quadril, gordura 
visceral e subcutânea 

Kadooka 
2013 

Ensaio clínico 
randomizado, 
duplo-cego, 
multicêntrico 
com grupos 
paralelos 
 
Japão 

Adultos 
saudáveis, com 
grandes áreas de 
gordura visceral 
> 80,2 cm2, de 35 
a 60 anos. 
105H/105M 
N = 210 
Intervenções= 
69, 71 

Lactobacillus 
gasseri SBT2055 
(LG2055) 
 
1 x 107 ou 1x 106 
UFC/ g de 
LG2055. Grupo 1 
= leite fermentado 
contendo 107 
LG2055 (n = 69) 

Leite 
fermentado 
sem 
LG2055 

Orientadas a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas 
 
12 semanas 
 
 

Intervenção: ↓ Peso, 
IMC, % de gordura 
corporal, 
circunferência 
abdominal e de 
quadril, gordura 
visceral . Apenas 
grupo 107 : ↓ gordura 
subcutânea  



Controle = 70 Grupo 2 leite 
fermentado 
contendo 106 
LG2055 (n = 71) 

Kim 2017 

Ensaio clínico 
randomizado 
duplo-cego 
controlado por 
placebo 
 
Coreia 

Adultos acima do 
peso sem 
comorbidades 
n=66 
Intervenção= 32 
Controle =34 
Não menciona 
gêneros 

L. curvatus 
HY7601 2.5 x 109 
UFC  + L. 
plantarum KY1032 
2.5 x 109 UFC 

Placebo 

Dieta e atividade 
física foram 
semelhantes entre 
os grupos 
 
12 semanas 
 

Intervenção: ↓ Peso, 
IMC, percentual de 
gordura e massa 
gorda 

Kim 2018  

Ensaio 
randomizado, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo 
 
Coreia 

Adultos obesos, 
de 20 a 75 anos, 
27H/63M 
n= 90 
Intervenções: 30, 
30 Placebo: 30 

Lactobacillus 
gasseri BNR17 
109 ADEMAIS / dia 
(baixa dose) ou 
1010 UFC / dia 
(alta dose) 2 / 
duas vezes por dia 
+ mudanças de 
estilo de vida 

Placebo + 
mudanças 
de estilo de 
vida 

Restrição dietética 
de 200 kcal por dia 
e aumentar o gasto 
calórico em 100 kcal 
/ dia 
 
12 semanas 

Grupo de alta dose: ↓ 
Tecido adiposo 
visceral em  
Intervenções: ↓ Peso 
em altas doses e 
baixas doses  

Lee 2014 

Ensaio clínico 
duplo-cego, 
randomizado, 
placebo 
controlado 
 
Coreia 

Mulheres obesas 
ou com 
sobrepeso de 19 
a 65 anos 
n=50  
Intervenção= 25 
Controle = 25 

S. thermophilus, L. 
plantarum, L.  
acidophilus, L. 
rhamnosus, B. 
lactis, B. longum e 
B. breve + 
Bofutsushosan – 
BTS 
 
5 × 109 células por 

Placebo + 
BTS 

Dieta hipocalórica 
sem diferenças 
entre os grupos 
quanto à atividade 
física 
 
8 semanas 

↓ Peso, IMC, 
percentual de gordura, 
CA e massa gorda; 
modificação da 
microbiota 
correlacionada 
positivamente com a 
perda de peso 
 
Intervenção: ↑HDL 



espécie, 2x por dia 

Madjd 2016 

Ensaio clínico 
randomizado 
duplo-cego 
controlado por 
placebo 
 
Irã 

Mulheres pré-
menopáusicas, 
com excesso de 
peso ou obesas 
de 18 a 50 anos 
n = 89 
Intervenção = 44 
Controle n = 45 

Iogurte com 
Lactobacillus 
acidophilus LA5 e 
Bifidobacterium 
lactis BB12 1 x 10 
7 / dia 

Iogurte 
magro 

Restrição dietética e 
aumento da 
atividade física em 
ambos os grupos 
12 semanas 

↓ Peso, IMC em 
ambos os grupos  

Minami  
2018 

Ensaio 
randomizado, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo 
 
Japão 

Adultos 
saudáveis pré-
obesos (IMC 
<30) de 20 a 64 
anos  74H/6M 
n= 80 
Intervenção= 40 
Placebo= 40 

Bifidobacterium 
breve B-3 
 
1010 UFC / cap  
2 cap / dia 

Placebo 

Orientados a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas  
 
12 semanas 

↔ Peso, IMC entre os 
grupos 
Intervenção↓ Gordura 
corporal e percentual 
de gordura corporal 

Mobini 2017 

Ensaio 
randomizado, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo 
 
Suécia 

Adultos com DM 
2 de 50 a 75 
anos; 35H/11M 
n = 46, 
Intervenção = 
15,14  
Controle = 15 
 
 

Lactobacillus 
reuteri DSM 17938  
 
108 UFC ou1010 
UFC 
 
 

Placebo 

Orientados a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas  
 
12 semanas 

↔ Peso, IMC entre os 
grupos 
Intervenção 1010: 
melhora da resistência 
à insulina 

Omar 2013 

Ensaio clínico 
cruzado, 
duplo-cego, 
placebo 
controlado 

Adultos obesos 
ou com 
sobrepeso sem 
comorbidades de 
18 a 60 anos  

L.amylovorus 1.39 
x 109 UFC;  
L. fermentum 
1.08 x 109 UFC 

Iogurte 

Dieta com 50% de 
carboidratos, 35% 
de gordura e 15% 
de proteína 
 

↔Peso, gordura 
corporal 



 
Canadá 

n = 28, 10H/18M 3 etapas de 43 dias, 
separados por um 
intervalo de 6 
semanas. 
 
 
 

Osterberg 
2015 

Ensaio clínico 
randomizado, 
duplo-cego 
controlado por 
placebo 
 
EUA 

Homens não 
obesos (IMC 
<30) sem 
comorbidades de 
18 a 30 anos. 
n=20 
Intervenção= 9 
Placebo= 11 

VSL # 3 ( 
S.thermophilus 
DSM24731, L. 
acidophilus 
DSM24735, L. 
delbrueckii ssp. 
Bulgaricus 
DSM24734 , L. 
paracasei 
DSM24733, L. 
plantarum 
DSM24730, B. 
longum 
DSM24736, B. 
infani DSM24737 
e B. breve 
DSM24732) Dois 
saches/ dia em 
milkshake + dieta 
rica em gordura 
 
450 bilhões de 
bactérias  

Dois 
sachês/dia 
de placebo 
em 
milkshake 
+ dieta rica 
em gordura 

Dieta hipercalórica e 
sedentarismo 
 
4 semanas 
 
 

Controle: ↑ peso, 
gordura 

Pedret 2018 Estudo Indivíduos Bifidobacterium Placebo Dieta e atividade Mulheres : 



randomizado, 
paralelo, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo 
 
Espanha 

obesos 
abdominais, > 18 
anos. 43H/83M 
n= 126 
Intervenção=42, 
44Placebo= 40 

animalis subsp. 
lactis CECT 8145  
Intervenção I cepa 
via  
Intervenção II 
cepa morta 
1010 UFC 

física foram 
semelhantes entre 
os grupos 
 
12 semanas 

↓ IMC, CA da cepa 
viva 
↓ CA, PA diástolica, 
gordura visceral da 
cepa morta 

Rajkumar 
2014 

Ensaio clínico 
randomizado, 
placebo 
controlado 
 
Índia 

Adultos obesos 
ou com 
sobrepeso de 40 
a 60 anos 
30H/30M  
n = 60 divididos 
em 4 grupos; 
Intervenção= 
15,15,15  
Placebo =15 

VSL # 3 ( 
S.thermophilus 
DSM24731, L. 
acidophilus 
DSM24735, L. 
delbrueckii ssp. 
Bulgaricus 
DSM24734 , L. 
paracasei 
DSM24733, L. 
plantarum 
DSM24730, B. 
longum 
DSM24736, B. 
infani DSM24737 
e B. breve 
DSM24732) ou 
VSL # 3 + omega 
3 ou apenas 
ômega 3 
 
112,5 x 109 UFC/ 
cáp 

Placebo 

Não informadas 
 
6 semanas 
 
 

Intervenção: ↓ 
colesterol total, 
triglicérides, LDL e 
VLDL, proteína C 
reativa; 
 ↑ HDL e sensibilidade 
à insulina 

Sanchez Ensaio clínico Adultos obesos Lactobacillus Placebo Dieta hipocalórica e Mulheres do grupo 



2014  randomizado, 
duplo cego e 
controlado por 
placebo 
 
Canadá 

ou com 
sobrepeso de 18 
a 55 anos de 
idade, 48H/77M 
n= 125 
Intervenção= 63 
Controle =62 

rhamnosus 
CGMCC1.3724 
(LPR) + 
oligofrutose + 
inulina 
 
1.62 × 108 UFC / 
cápsulas 

não houve 
diferenças entre os 
grupos quanto à 
atividade física 
 

24 semanas/ duas 
fases de 
intervenção. Fase 1: 
restrição dietética + 
LPR/ placebo. Fase 
2: com supervisão 
hábitos alimentares 
sem restrição + 
LPR/ placebo 
 

intervenção: ↓ Peso, 
massa gorda, leptina 
circulante, ↑ Firmicutes 

Simon 2015 

Ensaio clínico 
randomizado, 
duplo-cego 
controlado por 
placebo 
 
Alemanha 

Obesos e não 
obesos de 40 a 
65 anos 
n = 21 10H/11M 
Intervenção = 11 
Controle n = 10 

Lactobacillus 
reuteri SD5865 
2 × 10 10 UFC 
 

Placebo 

Orientados a não 
alterarem suas 
rotinas de dieta, 
sem mencionar 
exercícios 
 
4 semanas 

↔Peso corporal, 
percentual de gordura  
↑ GLP 1 e GLP 2 
 

Sharafedtin
ov 2013 

Ensaio piloto 
randomizado 
duplo-cego 
controlado por 
placebo com 
grupos 
paralelos 
 
Russia 

Adultos obesos e 
com hipertensão 
arterial de 30 a 
69 anos 13H/27M 
n = 40 
Intervenção = 25 
Controle n = 15 

Queijo probiótico 
com Lactobacillus 
plantarum TENSIA 
+ dieta 
hipocalórica 
 
1 × 1010,4 UFC 

Queijo sem 
probiótico 
+ dieta 
hipocalóric
a 

Dieta hipocalórica 
(1500 kcal / d)  
 
3 semanas 

Mulheres do grupo 
intervenção: ↓ Peso, 
desinibição, apetite; ↑ 
saciedade  



Szulińska 
2018 

Ensaio clínico 
randomizado, 
duplo cego e 
controlado por 
placebo 
 
Polônia 

Mulheres obesas 
na pós- 
menopausa, de 
45 a 70 anos 
n= 81divididos 
em 3 grupos 
Intervenção=27, 
27  
Placebo=27 

B. bifidum W23, B. 
lactis W51, B. 
lactis W52, L. 
acidophilus W37, 
L. brevis W63, L. 
casei W56, 
L.salivarius W24, 
Lactococcus lactis 
W19 e 
Lactococcus lactis 
W58 
 
Dose baixa 2,5 × 
109 UFC/ dia  
Dose alta 1010 
UFC / dia 

Placebo 

Orientados a não 
alterarem suas 
rotinas de atividade 
física e dietas  
 
12 semanas 

Intervenção: ↓Peso 
corporal, IMC, 
PA,composição 
corporal de água, 
putrescinas e 
lactobacillus intestinais 
associados à 
obesidade  

Zarrati 2013 

Ensaio clínico 
randomizado 
duplo-cego 
controlado por 
placebo 
 
Irã 

Adultos obesos 
ou sobrepeso de 
20 a 50 anos 
24H/51M 
n=75 
Intervenção= 
25,25 
Controle =25 

Lactobacillus 
acidophilus LA5 + 
Lactobacillus casei 
DN001 + 
Bifidobacterium 
lactis Bb12 em 
iogurte 
 
108 UFC 

Iogurte 
+dieta 
hipocalóric
a 

Dieta hipocalórica 
para metade do 
controle e metade 
da intervenção sem 
diferenças entre os 
grupos quanto à 
atividade física 
 
8 semanas 

Ambos os grupos de 
intervenção: ↓ CA, 
massa gorda, gordura 
subcutânea, 
percentual de gordura, 
CT, LDL, insulina;  
Apenas no grupo de 
alta dose: ↓ ácido 
úrico, glicose, insulina; 



Um total de 28 ensaios clínicos randomizados foram selecionados e envolveram 

1938 indíviduos, 6 estudos foram apenas com mulheres, 1 apenas com homens ; 

26 foram duplo-cego placebo controlado, 1 foi simples-cego placebo controlado e 

1 foi apenas placebo controlado, demonstrando forte escore de evidência desta 

revisão; 16 estudos foram realizados na Ásia, 8 na Europa, 3 na América do Norte 

e 1 no Brasil, sendo 6 só da Coreia, evidenciando como o Brasil precisa avançar 

nesse campo; 14 intervenções duraram 12 semanas, 5 duraram 8 semanas, 3 

duraram 6 semanas, 2 duraram 3 e 4 semanas, apenas 1 durou 24 e 28 semanas, 

o que nos parece um tempo insuficinte para os mecanismos probióticos agirem na 

modificação da microbiota. 

Quanto à forma de administração, 18 probióticos/simbióticos foram veiculados em 

pó ou cápsulas; 5 em iogurte; 4 em leite e 1 em queijo. Dentre os efeitos benéficos 

do uso dos probióticos/simbióticos, 15 apresentaram melhoria de parâmetros 

antropométricos, sendo que 12 melhoraram o peso/IMC; 2 apresentaram 

resultados significativos só em mulheres em relação aos homens e em 1 estudo o 

controle ganhou peso. Os melhores resultados foram obtidos com iogurte, em 

mulheres, com doses acima de 109  Unidades Formadoras de Colônias(UFC) /dia, 

com associação a dietas e exercícios físicos. 

MICROBIOTA INTESTINAL E OBESIDADE 

A metagenômica permitiu estimar o número de genes da microbiota intestinal, 

denominado microbioma, em 3,3 milhões de genes, que excede em mais de 150 

vezes o genoma humano (20.000 genes) (QIN et al. 2010), conferindo um 

segundo genoma ao hospedeiro. 

O intestino é o órgão humano mais colonizado por microorganismos simbióticos, 

são até 100 trilhões de bactérias, fungos e vírus (cerca de 10 vezes o número de 

células humanas) abrigados no organismo hospedeiro (LEY et al. 2006). As 

bactérias estão em maioria e se dividem em 50 filos, sendo 4 principais: 

Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria e Proteobacteria (KHANNA et al. 2014), 

com predomínio de Firmicutes e Bacteroidetes. As principais integrantes dos 



Firmicutes são as classes Bacilli, Clostridia e Molicutes, e dos Bacteroidetes são 

as Bacteroides, Flavobacteria e Sphingobacterias. (MORAES et al. 2014).  

A quantidade de bactérias aumenta progressivamente ao longo do trato 

gastrointestinal (TGI), variando de 103 a 1012 células/g. (NEISH 2009). A 

composição da microbiota também varia: no cólon Lachnospiraceae, do filo 

Firmicutes, e as famílias de Bacteroidetes  são mais prevalentes; no delgado, são 

os anaeróbios facultativos da classe Bacilli. (RIZZATI et al. 2017). 

A microbiota desempenha um papel essencial na manutenção da homeostase 

intestinal, exercendo diferentes funções no hospedeiro humano, entre elas a 

absorção de nutrientes, imuno-modulação e barreira de proteção contra 

patógenos. A composição microbiana intestinal ainda não é totalmente conhecida, 

mas sabe-se que fatores externos, tais quais dieta, medicamentos, estresse, 

cirurgias gastrointestinais e agentes infecciosos, modulam sua composição e sua 

função. (BORGERASS et al. 2018) 

A microbiota também é influenciada por fatores endógenos como idade e 

predisposição genética. Sabe-se que a colonização do TGI começa no 

nascimento, atinge o auge da diversidade no início da vida adulta e permanece 

estável nos estágios posteriores da vida (KHANA et al.  2014). Tremaroli et. al 

(2015) analisaram amostras fecais de pares de gêmeos saudáveis monozigóticos 

discordantes e concordantes em peso, encontrando similaridade da microbiota 

intestinal entre os pares, independente da obesidade adquirida. Goodrich et al. 

(2014) identificaram maior similaridade de microbiota dentro de pares gêmeos do 

que em indivíduos não relacionados. O taxon mais hereditário encontrado, de 

maneira geral nos dois estudos, foi a família Christensenellaceae (filo Firmicutes), 

que se associa com um baixo IMC.  

O desequilíbrio da microbiota intestinal produzindo efeitos nocivos ao hospedeiro é 

denominado disbiose intestinal. A microbiota disbiótica além da composição 

alterada, tem diversidade e estabilidade reduzidas, devido à alteração na 

permeabilidade intestinal, com níveis aumentados de bactérias gram-negativas 



pró-inflamatórias contendo lipopolissacarídeos(LPS), produzindo a inflamação de 

baixo grau, associada à obesidade e diabetes tipo 2 (SHEN et al.  2013),  

O sequenciamento de DNA de nova geração revelou que indivíduos obesos e não 

obesos apresentavam diferentes composições da microbiota intestinal e que 

certas espécies bacterianas estavam significativamente associadas a cada grupo. 

(KASAI  et al. 2015). Estudos evidenciam que mudanças na proporção de 

Bacteroidetes e Firmicutes e menor diversidade bacteriana estão associadas à 

obesidade (TREMAROLI et al. 2012; FRANKS et al. 2011). A microbiota de 

indivíduos obesos parece ser mais eficiente em extrair energia possivelmente pela 

fermentação microbiana de polissacarídeos que não seriam digeridos pelo 

hospedeiro, possibilitando a absorção de monossacarídeos e ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC), aumentando a deposição de lipídios nos adipócitos (LEY et 

al. 2006; TURNBAUGH et al. 2006). 

Em uma revisão sistemática, Castaner et. al. (2018) identificaram associação da 

obesidade com as seguintes espécies bacterianas do filo Firmicutes: Blautia 

hydrogenotorophica, Coprococcus catus, Eubacterium ventriosum, Ruminococcus 

bromii e Ruminococcus obeum. Revelaram ainda, em magros, maior proporção 

das espécies do filo Bacteroidetes: Bacteroides faecichinchillae e Bacteroides 

thetaiotaomicron e também Firmicutes: Blautia wexlerae , Clostridium bolteae e 

Flavonifractor plautii.  

Million et al. (2012) observaram que L. reuteri (do filo Firmicutes) está associado à 

obesidade, enquanto o gênero Methanobrevibacter smithii estava reduzido em 

indivíduos com o IMC elevado. Estudos analisados por esta revisão que usaram 

cepas de L. reuteri isoladamente, não obtiveram resultados positivos, nem com 

doses altas, nem com suplementação em iogurte (JONES et al. 2012; MOBINI et 

al. 2017; SIMON et al. 2015).   

Além disso, estudos experimentais com animais e ensaios clínicos, comprovaram 

que uma dieta composta por alimentos ricos em carboidratos e gorduras altera a 

flora bacteriana comensal, como, por exemplo, aumento de Firmicutes às custas 

de Bacteroidetes (TURNBAUGH et al. 2008 e 2009). Shwiertz et al. (2018) 



correlacionaram a perda de peso ao aumento proporcional de Bacteroidetes, após 

52 semanas de intervenção em humanos obesos. Outro estudo demonstrou a 

redução na proporção de Firmicutes em relação aos Bacteroidetes em indivíduos 

obesos após a perda de peso. (SILVA et al. 2013). 

Quatro publicações que avaliaram o impacto da cirurgia bariátrica na microbiota 

intestinal, comparando antes da intervenção com um acompanhamento pós- 

operatório de 6 meses a um ano, verificaram que após a cirurgia de bypass 

gástrico em Y-de-Roux, a diversidade microbiana aumentou e se manteve um ano 

após a cirurgia (PALLEJA et al. 2016, GRAESSLER et al.  2013) e os quatro 

principais filos foram diminuídos, enquanto as razões de Bacteroidetes / Firmicutes 

aumentaram, já na gastrectomia vertical laparoscópida houve aumento de 

Bacteroidetes e redução de Firmicutes (DAMMS-MACHADO  et al. 2015) sem 

aumento na diversidade (TREMAROLI et al. 2015), o que pode significar que o 

tipo de cirurgia, e não a perda de peso, esteja desempenhando um papel no 

aumento da diversidade. 

Foi demonstrado que a colonização de camundongos “germ-free” (sem microbiota) 

ou camundongos magros, com microbiota de camundongos obesos resultou em 

um aumento significativo da massa gorda, em comparação a uma colonização 

feita com microbiota de camundongos magros, revelando que a disbiose intestinal 

é causa, e não uma consequência da obesidade. (TURNBAUGH et al. 2006; 

ELLEKILDE et al.  2014).  

Evidências sobre associação da microbiota intestinal com alteração das vias 

imunológicas, neurais e endócrinas, chamaram a atenção de pesquisadores para 

o "eixo intestino-cérebro" no desenvolvimento de novas opções terapêuticas de 

diversas patologias. 

O eixo intestino-microbiota-cérebro, denominado “psicobiota”, inclui os sistemas 

nervosos central, autônomo (simpático e parassimpático) e entérico, bem como os 

meios de comunicação entre eles (neuronal, endócrino, imunológico) e, mais 

importante, a microbiota intestinal (MAYER et al.  2011). A psicobiota desempenha 

um papel importante na fisiologia do hospedeiro, como na regulação da 



neuroinflamação, resposta neuroendócrina ao estresse, neurodesenvolvimento e 

modulação do humor e comportamento (DYAZ et al.  2011; CRYAN et al. 2011).  

Liu et al. (2016) demonstraram associação bidirecional entre obesidade e medidas 

antropométricas autorreferidas ou clínicas de depressão e a insatisfação corporal 

foi fortemente associada como fator de risco para obesidade e transtornos 

alimentares. De Lorenzo et. al (2017) confirmaram a alta prevalência de distúrbios 

da imagem corporal em pacientes com sobrepeso, obesos e não obesos com alta 

taxa de gordura corporal.  

 A relação entre a microbiota intestinal e obesidade está cada vez mais clara, 

apesar de muitos mecanismos ainda precisarem ser esclarecidos. Estratégias de 

manejo para reverter as alterações metabólicas da disbiose têm sido propostas, 

pois as evidências demonstram que a manipulação de bactérias específicas pode 

beneficiar o tratamento da obesidade. Entre as ferramentas para modular a 

microbiota intestinal, os probióticos, prebióticos, simbióticos e transplante fecal 

têm mostrado resultados positivos. 

MECANISMOS DE AÇÃO ENVOLVIDOS NOS PROBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS  

Há evidências de que os probióticos podem diminuir o peso corporal e a massa 

gorda através de vários mecanismos, incluindo modulação da microbiota intestinal. 

Alguns probióticos podem aumentar a secreção de GLP1 e do peptídeo YY (PYY) 

pelo intestino, que, por sua vez, tem efeitos favoráveis na resistência à insulina e 

na funcionalidade das células beta (CANI e DelzeNne, 2009; MONTEAGUDO-

MERA et 2016). Eles também aumentam a produção GLP2 no cólon, reduzindo a 

permeabilidade intestinal e a translocação bacteriana (CANI et al., 2009).  

Os probióticos se aderem à mucosa e ao epitélio intestinais, competindo com 

microganismos pró-inflamatórios (BLANDER et al. 2017), promovem 

imunomodulação, ao regular o tecido linfático intestinal, melhorando o  baixo grau 

inflamatório sistêmico presente na obesidade (MIYOSHI et al.  2014). Algumas 

cepas desconjugam o ácido biliar, reduzindo assim a absorção lipídica e 

aumentando a excreção de gordura (RANI 2017),induzem lipólise através da 

produção de ácido linoleico conjugado com trans-10, cis-12 (LEE et al.  2007);  



aumentam ainda a atividade nervosa simpática (TANIDA et al. 2008). Por fim, os 

probióticos regulam o apetite (PARNELL et al.  2009; DE LORENZO et al. 2017) e 

aumentam a saciedade, através da modulação do eixo cérebro-intestino, com 

aumento da produção de neurotransmissores,especialmente ácido gama-

aminobutírico (GABA) e serotonina (ARONSSON et al., 2010 , CARVALHO e 

ABDALLA SAAD, 2013).  

Muitos neurotransmissores e neuromoduladores secretados por bactérias 

presentes no TGI humano são capazes de modular o estado do humor do 

hospedeiro: GABA é produzido por certas espécies de Lactobacillus e 

Bifidobacterium ; a norepinefrina é libertada por Escherichia, Bacillus e 

Saccharomyces spp.; 5 Hydroxy Triptamine é liberado por Candida, 

Streptococcus, Escherichia e Enterococcus spp.; a dopamina é produzida por 

Bacillus e acetilcolina por Lactobacillus (DINAN et al. 2015).  

O envolvimento de múltiplos e complexos mecanismos pode explicar por que, a 

curto prazo, o uso de probióticos nos ensaios clínicos analisados não causou 

mudanças significativas no peso corporal. 

 

EFEITOS DOS PROBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS NA OBESIDADE 

Os resultados sugerem que a modulação da composição microbiana do intestino a 

partir do consumo de probióticos e simbióticos pode contribuir para a modificação 

da composição corporal, com melhoria dos parâmetros antropométricos e do perfil 

metabólico. 

Omar et al. (2013) investigaram os efeitos de duas espécies de Lactobacillus: L. 

amylovorus - LA (1,39 x 109 UFC) e L. Fermentum - LF (1,08x109 UFC), 

adicionadas a iogurte em adultos obesos ou com sobrepeso, sem comorbidades. 

Os autores encontraram reduções de peso em todos os diferentes grupos, mais 

significativas nos grupos probióticos, com LF reduzindo cerca de 3% da massa 

gorda, grupo LA, cerca de 4% e grupo controle, apenas 1%.  



Além disso, observaram que a quantidade total de Lactobacillus, em amostras 

fecais, aumentou significativamente nas intervenções com LA e LF, em 

comparação ao placebo. A ingestão de LA também pareceu exercer um efeito 

inibitório sobre o Clostridium dificilli (filo Firmicutes) que parece facilitar a absorção 

de energia e aumentar o seu armazenamento no tecido adiposo do hospedeiro. 

(OMAR et al. 2013) 

Um estudo realizado em adultos obesos analisou a suplementação de 1.62 × 108 

UFC/cápsulas de L. rhamnosus CGMCC1.3724 (LPR) + oligofrutose+ inulina  por 

24 semanas e foi dividido em duas fases de 12 semanas. A fase 1, denominada 

"fase de perda de peso", com restrição dietética; e a Fase 2, "fase de manutenção 

de peso", sem restrição dietética, não houve diferenças nos níveis de atividades 

físicas entre os grupos e fases. (SANCHEZ et al. 2014) 

Segundo Sanchez et al. (2014), nas primeiras 12 semanas, as mulheres obtiveram 

uma maior média de redução de peso no grupo de intervenção do que no grupo 

placebo (p<0,05), enquanto foi semelhante em homens nos dois grupos. A perda 

de peso no gênero feminino foi associada à modificação da microbiota intestinal 

(abundância relativa de bactérias da família Lachnospiraceae, do filo Firmicutes, 

nas fezes) e à diminuição da leptina sérica. Ainda assim, as mulheres continuaram 

a perder peso (p=0,01) e reduziram a massa gorda significativamente (p <0,05) 

após 24 semanas em comparação com o grupo placebo. Em um estudo posterior, 

Sanchez et.al (2017) justificaram tal perda de peso pelo aumento da saciedade, 

diminuição da desinibição, melhor controle da vontade de comer e dos 

comportamentos relacionados à obesidade nas mulheres, em relação aos homens 

sob intervenção. 

Os probióticos parecem influenciar no comportamento, através de sua ação no 

eixo cérebro-intestino, produzindo uma variedade de substâncias neuroquímicas, 

análogas dos hormônios dos mamíferos, envolvidos no humor e no 

comportamento. As bactérias mais comumente exploradas como probióticos com 

efeitos psicotrópicos foram classificadas como “psicobióticos”, e pertencem às 

famílias Bifidobacterium e Lactobacillus (DE LORENZO et al.  2017). 



Experimentos in vivo demonstraram que a administração de B. longum 1714 e B. 

breve 1205, L. helveticus e L. plantarum  PS128 reduz a ansiedade, depressão e 

alterações neuroquímicas anormais ( LIU 2016). Lactobacillus helveticus em ratos 

tratados com hiperamonemia diminuiu a ansiedade e melhorou a função cognitiva, 

possivelmente através de uma redução nos níveis de 5-hidroxi triptamina (5HT- 

serotonina). Outrossim, um tratamento combinado com Lactobacillus helveticus e 

rhamnosus preveniu a alteração da permeabilidade intestinal causada pelo 

estresse (AIT-BELGNAOUI et al. 2012). 

Embora menos evidências existam para ações probióticas na população humana, 

foi demonstrado que pacientes que receberam uma formulação probiótica 

contendo Lactobacillus acidophilus , Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidum , 

diminuíram significativamente os escores do Escala de Depressão de Beck. Além 

disso, uma mistura probiótica de Lactobacillus helveticus + Bifidobacterium longum 

e uma bebida láctea contendo Lactobacillus casei, mostrou efeitos positivos no 

sofrimento psíquico (DE LORENZO et al.  2017). 

Curiosamente, De Lorenzo et al. (2017) observaram que uma mistura probiótica 

de Streptococcus, Lactobacillus e Bifidobacterium contendo S. thermophilus 

SGSt01, B. animalis subsp. Lactis SGB06, S. thermophiles, B. bifidum SGB02, L. 

delbrueckii spp. Bulgaricus DSM 2008, L. lactis subsp. Lactis SGLc01, L. 

acidophilus SGL11, L. plantarum SGL07, L. reuteri SGL01 além de reduzir a 

massa corporal, IMC, circunferência abdominal - CA (p <0,05), em grupos de 

mulheres acima do peso, após três semanas, melhorou o estado psicológico com 

alteração da percepção da imagem corporal. 

O estresse foi relatado como indutor de glicocorticóides, que estimulam a 

produção de insulina e a ingestão de alimentos, promovendo a obesidade. Os 

efeitos do estresse e fatores emocionais promovem comportamentos alimentares 

que podem levar a obesidade (DALLMAN et al. 2010). Pessoas obesas exibem 

comportamentos alimentares desordenados como bulimia ou anorexia, bem como 

aumento da psicopatologia, indicando que a obesidade por si só é afetada não só 

pelo desequilíbrio de energia, mas também pela auto-estima (DEVLIN et al. 2000).  



Outros fatores que parecem influenciar na microbiota intestinal e, 

consequentemente, nos resultados obtidos com os probióticos, são os habitos de 

vida como atividade física e dieta.   

Em um estudo randomizado, Gomes et al. (2017) avaliaram os efeitos de 5 

diferentes cepas de Lactobacillus e Bifidobacterium : L. casei LC-11, L. acidophilus 

LA-14, L. lactis LL-23 , B. bifidum BB-06 e B. lactis BL-4 (totalizando 2 1010 UFC / 

dia em pó) em mulheres obesas. Tanto o grupo intervenção como o controle 

receberam prescrição dietética e foram orientadas a não alterar suas rotinas de 

atividade física. Houve diminuição da CA (p=0,03), da relação cintura-altura - RCA 

(p=0,02) e aumento da atividade antioxidante no grupo probiótico em relação ao 

placebo. No entanto, não houve diferença entre os grupos nas concentrações de 

citocinas IL-6, IL-10, sugerindo que essa combinação não melhorou a função da 

barreira intestinal e a inflamação. 

Jung et al. (2015) investigaram os efeitos da associação Lactobacillus curvatus 

HY7601 (2,5 109 UFC) + Lactobacillus plantarum KY1032 (2,5 109 UFC), por 12 

semanas em indivíduos com sobrepeso, orientados a manter seus hábitos 

alimentares e atividade física durante o período do estudo. O grupo probiótico 

obteve uma redução de peso corporal (p <0,01), IMC (p <0,01), CA (p <0,05) e 

gordura subcutânea (p <0,05), em relação ao início do tratamento.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Kim et al. (2017), com a mesma 

preparação, nas mesmas doses, com o mesmo tempo de intervenção, e o grupo 

probiótico, demonstrando reduções significativas de peso corporal, IMC (P <0,05) 

e massa gorda total (p <0,01) no grupo probiótico.  

Recomenda-se a dose mínima de 106 UFC / g, pois há evidências de que além de 

específicos para a cepa, os efeitos benéficos dependem da dose administrada. 

Em dois estudos, japoneses adultos com grandes áreas de gordura visceral 

(>80cm²), sem comorbidades, receberam 200g de leite fermentado suplementados 

com doses de 106; 107 ou 108 UFC/g de L. gasseri SBT2055, por 12 semanas, 

enquanto mantiveram seu modo habitual de vida, incluindo dieta e exercício. 

(KADOOKA et al.  2010 e 2013). Foram obtidos resultados positivos na perda de 



peso, redução de IMC, circunferência abdominal e de quadril, gordura visceral e 

subcutânea do grupo de intervenção, em relação ao grupo placebo (p<0,01).   

Nas concentrações de 106, 107 e 108 UFC de probiótico, a área de gordura 

visceral diminuiu 8,6 cm2 (p <0,01), 9,6 cm2 (p <0,01) e 10 cm2 (p<0,01), 

respectivamente e reduziu significativamente em relação ao controle (p<0,05).  

Contudo, o grupo 106 não apresentou redução significativa de gordura 

subcutânea, ao passo que grupo 107 reduziu 6,8 cm² no mesmo período (p <0,05) 

e o grupo 108 reduziu 7,4 cm2 (p<0,01). No grupo controle nenhum desses 

parâmetros diminuiu significativamente (KADOOKA et al. 2010 e 2013). 

Estes resultados corroboram que os efeitos benéficos são dose-dependentes. 

Curiosamente, após quatro semanas do fim do protocolo, os resultados positivos 

foram atenuados, sugerindo ainda que o uso continuado pode ser necessário para 

a manutenção de tais efeitos (KADOOKA et al. 2013).  

Kim et al. (2018)  investigaram o efeito da cepa Lactobacillus gasseri BNR17 em 

109 e 1010 UFC (doses baixa e alta, respectivamente) na forma de cápsulas, em 

90 coreanos obesos, por 12 semanas, instruídos ainda a fazer restrição dietética 

de 200 kcal por dia e aumentar o gasto calórico em 100 kcal por dia com atividade 

física, durante o período de intervenção. Os autores verificaram redução da 

gordura visceral (p = 0,038) em ambos os grupos de intervenção e diminuição da 

CA no grupo de alta dose (p<0,05) em relação ao grupo controle. Outros 

parâmetros antropométricos não foram significativamente diferentes entre os três 

grupos. 

Observamos que as reduções de gordura visceral do estudo coreano (grupo de 

baixa dose =1,8 cm2; grupo de alta dose = 1,4 cm2) foram menores do que no 

estudo de Kadooka et al., mesmo com mudanças de estilo de vida. É importante 

considerar que em ambos os estudos a cepa usada colaborou para reduzir a 

adiposidade visceral, porém vale destacar que o veículo prebiótico (leite 

fermentado) pode ter influenciado os melhores resultados do estudo japonês. 

Corroborando essa hipótese, a administração de 6 x 1010 UFC/dia de  L. gasseri 

BNR17, em forma de cápsulas, não mostrou diferenças no peso corporal, IMC e 



circunferência da cintura entre os grupos probiótico e controle após a intervenção 

(JUNG et al. 2013) 

Em mais um exemplo do possível sinergismo com o prebiótico, Zarrati et al.(2013) 

demonstraram que a administração de L. acidophilus La5, B. lactis Bb12, e L. 

casei DN001, por oito semanas, como iogurte, para pacientes com IMC elevado, 

mostrou redução do IMC, percentual de gordura e CA (p< 0,001), redução nos 

níveis séricos de leptina e de marcadores inflamatórios, bem como 

imunomodulação. O efeito foi potencializado quando o suplemento foi associado 

com dieta. Em contrapartida, a ingestão de uma combinação semelhante de 

bactérias, (L. acidophilus La5 e B. animalis subespécie lactis Bb12) em forma de 

cápsulas, não afetou a resistência à insulina, pressão arterial, freqüência cardíaca 

nem as concentrações séricas de lipídios em adultos com excesso de peso (IVEY 

et al.  2014 e 2015).  

Isto pode sugerir um papel fundamental para a presença do leite prébiótico do 

iogurte ou a perda de viabilidade das cepas contidas em cápsulas e sachês. 

Probióticos devem ser capazes de permanecer viáveis durante o armazenamento, 

sobreviver e colonizar o ambiente intestinal do hospedeiro, a fim de exercer seus 

benefícios para a saúde via modulação microbiota intestinal.(WALSH et al. 2015) 

Nesse sentido, um queijo enriquecido com Lactobacillus plantarum, associado a 

uma dieta hipocalórica, reduziu o peso corporal (p=0,083), o IMC (p = 0,031), o 

conteúdo de putrescina e os lactobacilos intestinais (associados a IMC elevado) 

em adultos russos com obesidade e hipertensão. Da mesma forma, houve 

redução da pressão arterial (PA) e composição corporal de água nos hipertensos 

do grupo de intervenção (SHARAFEDTINOV et al.  2013 ).  

Em uma meta-análise, Dror et al. (2017) encontraram efeitos opostos no uso de 

probióticos entre diferentes faixas etárias, com ganho de peso em crianças e 

bebês e perda de peso em adultos. A perda de peso em adultos provavelmente se 

relaciona com a redução da inflamação e barreira epitelial intestinal reforçada.  

Jones et al. (2018) declararam que a suplementação de VSL # 3 (S. thermophilus 

DSM24731 , L. acidophilus DSM24735 , L. delbrueckii ssp. Bulgaricus DSM24734 



, L. paracasei DSM24733 , L. plantarum DSM24730 , B. longum DSM24736 , B. 

infantis DSM24737 e B. breve DSM24732 ) levou ao aumento da adiposidade em 

adolescentes (12–18 anos de idade) latinos obesos, sem alterações significativas 

na microbiota intestinal e em hormônios intestinais reguladores de apetite.  

Um estudo que apoia a hipótese da influência da idade na suplementação 

probiótica demonstrou o efeito anti-obesidade do mesmo VSL # 3 em homens 

jovens (18 a 30 anos). A suplementação de VSL # 3 (9 x 1011 UFC em milkshake) 

parece ter proporcionado alguma proteção contra o ganho de peso e acúmulo de 

gordura em homens jovens, não obesos, saudáveis, sedentários e em dieta 

hipercalórica por 4 semanas (OSTERBERG et al., 2015). Rajkumar et al. (2014) 

demonstraram redução significativa no colesterol total, triglicérides, LDL e VLDL e 

aumento de HDL (P <0,05), melhora da sensibilidade à insulina (P <0,01). A 

mistura probiótica também diminuiu a proteína C reativa (PCR) e alterou a 

microbiota hospedeira   

Vale destacar a heterogeneidade dos estudos acerca do VSL #3 em tela, uma vez 

que alguns investigaram redução de parâmetros em indivíduos em excesso de 

peso e outro analisou o fator protetor em indivíduos não obesos, além da diferença 

de faixa etária, o que pode ter influenciado na divergência de resultados. 

Todos os estudos, exceto três, incluíram cepas de Lactobacillus em suas 

intervenções. Resultados positivos com suplementação apenas de Bifidobacterium 

foram obtidos por Minami et al. (2018) com redução na massa gorda corporal e 

percentual de gordura após o uso de B. breve B-3 em adultos pré-obesos ( Minami 

et al., 2018 ), e por Pedret et al. (2018) com B. animalis CECT 8145 induzindo 

uma redução no IMC, CA, razão cintura/estatura , resistência à insulina e pressão 

arterial diastólica em indivíduos obesos abdominais. 

Outro estudo randomizado em pacientes com sobrepeso e obesos, sem 

Lactobacillus, avaliou os efeitos de um iogurte suplementado com cepas de 

Enterococcus faecium (que infelizmente é um pathobiont, um micróbio oportunista 

que pode causar infecções em humanos) e duas cepas de Streptococcus 

thermophilus, por 8 semanas. O simbiótico mostrou um efeito benéfico sobre 



fatores de risco cardiovasculares, incluindo a redução pressão arterial e LDL, e 

aumento de fibrinogênio. (AGERHOLM-LARSEN et al. 2000).  

Pesquisas (LEBER et al. 2012; TRIPOLT et al.  2013) que avaliaram Lactobacillus 

casei Shirota sozinho como probiótico em pacientes com resistência à insulina 

demonstraram que o único parâmetro claramente melhorado foi resistência à 

insulina, mas a permeabilidade do intestino infelizmente aumentou.  

A resistência insulínica em mulheres na pós-menopausa é um importante fator de 

risco para a doença cardiovascular com alta mortalidade. A eficácia de L. 

plantarum foi avaliada em mulheres menopausadas ao longo de 90 dias. Os níveis 

de CT, IL-6 e GGT foram significativamente reduzidos em ambos os grupos ao 

final do estudo, enquanto o nível de LDL-C foi significativamente menor no grupo 

placebo. Os níveis de glicose e homocisteína foram significativamente reduzidos 

no grupo L. plantarum comparado com o grupo placebo (BARRETO et al. 2014). 

Outros estudos mostraram que L. paracasei F19 não modulou quaisquer 

marcadores associados com disfunções metabólicas (resistência à insulina, PCR e 

perfil lipídico) quando comparado ao placebo (BRAHE et al. 2015). 

Mulheres obesas menopausadas com resistência à insulina que foram submetidos 

à suplementação com cápsulas simbióticas (L. casei, L. rhamnosus, S. 

thermophilus, B. breve, L. acidophilus, B. longum, L. bulgaricus e fruto-

oligossacarídeos + fruto-oligossacarídeo) demonstraram melhoria significativa da 

glicemia em jejum e resistência à insulina, em comparação com o grupo placebo, 

após  28 semanas. Além de reduzir citocinas pró-inflamatórias, como o fator de 

necrose tumoral (TNF) (ESLAMPARAST et al. 2014).  

Szulinska et al (2018) também analisaram os efeitos de uma composição 

probiótica sob forma de sachês com cepas diferentes de Lactobacillus e 

Bifidobacterium contendo B. bifidum W23, B. lactis W51, B. lactis W52, L. 

acidophilus W37, L. brevis W63, L. casei W56, L . salivarius W24, L. lactis W19 e 

L. lactis W58 em mulheres obesas menopausadas, com duas doses diferentes 

(baixa dose = 2,5 x 109 UFC e alta dose = 1010 UFC). Os resultados apontaram 

redução de CA (p=0,01), massa gorda (p=0,03) e gordura subcutânea (p<0,01), no 



grupo de alta dose. Ademais houve melhoras nos níveis séricos de ácido úrico, 

colesterol total, triglicérides, LDL, glicose e insulina. No entanto, não foram 

observadas mudanças significativas no IMC e peso corporal nos três grupos 

(SZULIŃSKA et al., 2018). 

Algumas outras cepas de lactobacilos demonstraram efetividade na redução de 

IMC, circunferência abdominal ou massa gorda em estudos com animais e 

humanos, dentre elas figuram cepas de L. casei (LAB13, YIT 9029, IMVB-7280, 

IBS041, LC-11), L. rhamnosus (ATTC53103, LMG S-28148, PB01, DSM 14870, 

LA68, PL60) e L. plantarum (TN8, LA 301, NS5, WCFS1, DSM15313, P-8, LP14, 

LG42, K21, SN13T, K 10, LN4, Q180), bem como algumas cepas de 

Bifidobacterium como B. longum (BR-108, BORI, BG7, SPM 1205, SPM 1207)  e 

B. breve LMC520 (ETJAHED et al. 2019)  

Em contrapartida, algumas espécies de Lactobacillos evidenciam ganho de peso, 

tanto em estudos com animais quanto em humanos, são elas: L. acidophilus, L. 

ingluviei, L. fermentum e delbrueckii; além disso, algumas cepas e espécies 

apresentam-se aumentadas em amostras fecais de pacientes obesos. (CROVESY 

et al.  2017).  

Em 2002 a FAO/OMS publicou uma avaliação relatando que probióticos podem, 

teoricamente, estar ligados a quatro tipos específicos de efeitos colaterais em 

pacientes com condições médicas subjacentes: (1) infecções sistêmicas; (2) 

atividades metabólicas deletérias; (3) doenças auto-imunes em indivíduos 

suscetíveis; e (4) transferência de genes. Sendo assim, é importante avaliar 

cuidadosamente a segurança associada à administração deliberada de 

microrganismos vivos. 

Não obstante, alguns produtos comercializados não seguem diretrizes de boa 

fabricação, indicam a espécie, mas não a cepa ou, quando são composições, 

apresentam a mesma especificação de conteúdo, porém sem a quantidade total e 

relativa de cepas, suas proporções ou até mesmo as cepas das espécies. Por se 

tratar de processo industrial, muitas vezes o prazo de validade é padronizado.  



Algumas espécies são mais resistentes do que outras ao processamento industrial 

ou em condições normais de armazenamento (como o Streptococcus 

thermophilus). Assim, devido ao tempo que decorre desde o processamento até 

chegar ao consumidor final, o suplemento pode até conter um alto número de 

micróbios vivos, mas com número reduzido de espécies. Todos esses fatores 

afetam a reprodutibilidade de resultados previamente obtidos ou qualquer 

conclusão confiável (SIMONE et al. 2019). 

Há que se ter cautela com a promoção dos probióticos como um meio de 

"emagrecimento miraculoso" e obtenção de "vida saudável", alimentada pela 

cobertura da mídia. Em 2013, o mercado mundial de probióticos foi avaliado em 

US$36 bilhões (WGO 2017). O processamento das preparações comercializadas 

sem uma regulamentação mais rigorosa pode causar sub-suplementação com 

bactérias benéficas ou excesso de suplementação de cepas com efeitos 

deletérios.  

 

 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Diversos fatores heterogêneos entre os estudos objetam a definição da eficácia 

das preparações probióticas atualmente disponíveis, no controle de peso e 

tratamento da síndrome metabólica. Dentre eles estão divergências de 

formulação, tipos e quantidade de cepas, tempo de duração da intervenção. 

Sob a definição comum de "probióticos" foram usadas leveduras, bactérias vivas e 

mortas ou simbióticos, nos estudos analisados. Vários tipos diferentes de famílias, 

espécies e cepas probióticas foram usadas, dificultando a interpretação dos 

resultados. Mesmo que as bactérias presentes em diferentes produtos pertençam 

ao mesmo gênero ou espécie, elas geralmente produzem efeitos diferentes, 

específicos de cada cepa, muitas vezes também dose-dependentes. É relevante 

mencionar, ainda, que há evidências de que duas espécies bacterianas diferentes 

numa mesma composição podem modificar mutuamente suas atividades 

metabólicas, em detrimento do sinergismo, e foram poucos os estudos que 

avaliaram uma única cepa isoladamente. 



Da mesma forma, diferentes tipos de formulações, além das cápsulas e sachês, 

foram utilizados nos ensaios clínicos. Em muitos casos, os probióticos foram 

administrados como leite fermentado, iogurte ou queijo, dificultando uma avaliação 

adequada do número de bactérias vivas. Sendo assim, neste caso, os produtos 

devem ser considerados preparações simbióticas, uma vez que contêm também 

componentes prebióticos fermentados pelas bactérias probióticas ou pela 

microbiota hospedeira (oligossacarídeos de leite, por exemplo, ou outros 

carboidratos presentes em iogurtes, leites fermentados ou queijo) que podem 

conferir efeitos benéficos sinérgicos.  

Outrossim, os estudos incluídos nesta revisão envolviam diferentes quantidades 

de probióticos e de durações de tratamento, levando a resultados contraditórios. 

Apenas poucos produtos foram testados em ensaios clínicos longos o suficiente 

para promover a perda de peso, melhorar o metabolismo lipídico ou reduzir 

marcadores inflamatórios em pacientes com síndrome metabólica (tendo em vista 

que o estudo mais longo que encontramos foi de 28 semanas). 

Algumas análises não examinaram os comportamentos ou padrões alimentares, 

bem como de atividades físicas dos participantes, de modo que a falta de 

resultados significantes dos probióticos no controle de peso pode ser devido à 

ausência de controle restritivo dos hábitos alimentares e dos exercícios diários, 

considerado ainda o tratamento de primeira linha da obesidade.  

A falta de controle dos níveis de estresse dos participantes também causa 

ambiguidade na interpretação dos efeitos de probióticos na obesidade. O status 

atual da saúde mental do participante é importante para o controle da obesidade. 

Ademais, vários co-fatores (como idade, sexo, doenças autoimunes, diabetes), 

hoje sabidamente associados a alterações na microbiota, nem sempre foram 

considerados nos critérios de exclusão para a inscrição dos pacientes.  

Uma limitação metodológica dos estudos identificados foi a escassez de estudos 

brasileiros. Angelakis et al (2019) analisaram amostras fecais de adultos obesos 

da França, Arábia Saudita, Polinésia Francesa e Guiana Francesa. Indivíduos 

obesos com diferentes origens apresentaram divergências na composição das 



microbiotas intestinais, provavelmente influenciadas pelos diferentes hábitos 

culturais. O que limita as conclusões sobre as cepas bacterianas que podem estar 

ligadas à obesidade nacional, já que o padrão de microbiota relacionado à 

população obesa brasileira pode ser diferente dos descritos nos estudos 

estrangeiros. 

Em virtude de uma variedade de fatores, foi difícil determinar os efeitos 

específicos dos probióticos no controle de peso usando apenas esses resultados. 

No entanto, e apesar desses vieses, nossa revisão, assim como várias meta-

análises e grandes estudos de revisão, claramente sugere que algumas cepas 

probióticas ou formulações simbióticas podem exercer um efeito benéfico sobre 

parâmetros antropométricos e controle da síndrome metabólica, em pessoas com 

sobrepeso ou obesas, o que pode ajudar a projetar probióticos ou formulações 

simbióticas otimizadas. 

.  

CONCLUSÃO 

A obesidade está intrinsecamente ligada a doenças crônicas não-transmissíveis e 

estudos vêm demonstrando que pode estar associada também à disbiose 

intestinal. Em função destas descobertas, diversos ensaios clínicos randomizados 

foram realizados em indivíduos obesos e não obesos, com e sem comorbidades, 

mulheres e homens, de diversas faixas etárias, na tentativa de aplicar probióticos, 

prebióticos e simbióticos como forma de tratamento para obesidade e suas 

complicações associadas. 

Ademais, revisamos que a intervenção na cirurgia bariátrica para perda de peso, 

seja qual for a técnica, também altera prolongadamente a microbiota do 

hospedeiro, e que a microbiota de indivíduos obesos é menos diversificada, com 

relação Bacteroidetes/Firmicutes reduzida, o que corrobora a influência desta no 

desenvolvimento da obesidade e revela a importância da sua modulação para 

tratamento das comorbidades advindas do excesso de peso e a possibilidade de 

persistência dos resultados benéficos com a modificação do microbioma. 



Está posto que o efeito benéfico dos probióticos depende da família, da cepa e da 

dose administrada. De acordo com nossa revisão, os melhores resultados de anti-

obesidade foram obtidos com preparações simbióticas contendo cepas de  L. 

gasseri BNR17 e SBT2055 ou L. rhamnosus CGMCC 1.3724 em veículos 

prebióticos naturais, como iogurtes e queijos. 

Podemos extrair que as preparações simbióticas exercem efeito benéfico no 

controle de peso também através do eixo intestino-cérebro, ativando vias de 

saciedade do hospedeiro e afetando o controle do apetite e outros 

comportamentos relacionados à obesidade. Portanto, fica clara a importância da 

“personalização” do tratamento, levando em conta a composição corporal, a 

microbiota intestinal, o comportamento alimentar e a presença de estados 

emocionais que possam influenciá-los.  

Consideramos que são necessários estudos longitudinais, com duração suficiente 

para melhor avaliar os efeitos das suplementações propostas e também para 

definir se os efeitos benéficos adquiridos com a intervenção persistirão após a 

interrupção ou se a suplementação deverá ser contínua para que se alcance o 

tratamento desejado ou para controle de fatores de risco.  

Verificamos que a ausência de regulamentação específica e mais rigorosa para os 

probióticos podem induzir pacientes a erro, ou até causar efeitos deletérios à 

saúde, por rotulagem sem as devidas informações necessárias. Regulamentos 

mais estritos, especificamente abordando probióticos aplicáveis clinicamente, são 

necessários. 

De maneira geral, esta revisão integrativa conclui que os probióticos favorecem a 

perda de peso e melhoram fatores de risco, marcadores inflamatórios e 

metabólicos (pressão arterial, circunferência abdominal, triglicerídeos, glicemia, 

resistência à insulina, porcentagem de gordura e citocinas pró-inflamatórias). No 

entanto, os dados ainda não são consistentes e significativos quanto à 

manipulação do microbioma em pessoas acima do peso, por vezes até se 

contradizem.  



Tais resultados podem ser explicados pela heterogeneidade dos estudos, como 

duração da intervenção, características basais dos indíviduos, tipo e quantidade 

de espécie ou cepa envolvida, combinação das cepas, proporção das preparações 

probióticas, veículos utilizados para administração (cápsulas, iogurte, queijo, leite), 

dieta e exercícios exigidos ou suprimidos nos estudos.  

Sendo assim, mais pesquisas são necessárias para avaliar o efeito da terapia com 

probióticos e simbióticos na redução de peso corporal e na síndrome metabólica 

em humanos. Observando a descrição precisa das variáveis envolvidas que 

podem influenciar os desfechos primários e secundários. Faz-se necessário 

determinar as cepas mais eficazes de probióticos, prebióticos ou simbióticos nos 

efeitos positivos para as medidas antropométricas.  

Por fim, a manipulação da microbiota tem um notável potencial terapêutico na 

contenção da epidemia de obesidade. O desenvolvimento de ferramentas 

terapêuticas e de diagnóstico personalizadas, bem como melhoria na técnica de 

identificação das cepas mais eficazes ajudarão no avanço do uso dos probióticos 

como tratamento de  diversas patologias. 
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