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FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS (FOS) E INULINA: SUPLEMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA NO TRATAMENTO DA DISBIOSE INTESTINAL 

 

RESUMO 

A suplementação de probióticos e prebióticos do tipo inulina quando 

administrados de forma correta trazem importantes benefícios à saúde 

humana, tanto no tratamento como na prevenção de várias doenças. Sabe-se 

que a suplementação de probióticos leva a uma redução no crescimento das 

bactérias patogênicas, melhora a barreira intestinal, reforça o sistema 

imunológico e reduz o risco de câncer de colón, assim como dos prebióticos – 

frutooligossacarídeos contribui para o aumento do número de bactérias 

benéficas intestinais, equilibrando as funções fisiológicas aumentando a  

absorção e  biodisponibilidade de nutrientes. Atualmente a administração de 

probióticos e prebióticos na prevenção e tratamento da obesidade tem sido 

extensamente estudada.  

Palavras-chave: inulina, probiótico, prebiótico, disbiose, obesidade. 

INTRODUÇÃO 

O termo probiótico foi introduzido por Lilly e Stilwell em 1965 como 

sendo fator microbiológico que estimula o crescimento de outros 

microrganismos e vem sendo definido por diversos autores desde então. 

Atualmente tem-se por definição que prebióticos são: “substâncias não 

digeríveis que oferecem um efeito fisiológico benéfico ao hospedeiro, 

estimulando seletivamente o crescimento favorável ou a atividade de um 

número limitado de bactérias autóctones” e simbióticas como “produtos que 

contêm tanto probióticos como prebióticos” (OMGE, 2008). 

O estilo de vida ocidental, o consumo elevado de carnes e carboidratos 

e o baixo consumo de vegetais estão associados ao surgimento de doenças 

comuns como: síndrome metabólica, obesidade, aterosclerose, doenças 

inflamatórias intestinais e câncer de cólon. Essas escolhas dietéticas 

ininterruptas podem desequilibrar a microbiota de forma significativa, porque a 

microbiota têm recursos que regulam funções imunes e metabólicas.  A 

interação entre nutrientes e microbiota pode auxiliar na melhor compreensão 

das doenças, mesmo para além do trato gastrointestinal, e, finalmente, levar a 



melhores estratégias preventivas e terapêuticas (MOSCHEN; WIESER; TILG, 

2012). 

Neste contexto, os probióticos são capazes de modular beneficamente 

essa microbiota e contribuir para a prevenção de várias doenças inclusive 

doenças carcinogênicas (BEDANI; ROSSI, 2009). 

Já os prebióticos não somente proporcionam aumento da potência do 

número de bactérias benéficas no intestino grosso de humanos, 

predominantemente Lactobacilos e Bifidobacterias, mas sua atividade 

metabólica também aumenta por meio do fornecimento de substrato 

fermentável (SILVA, 2007). 

OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo descrever dados da literatura que 

apontam sobre os efeitos terapêuticos na utilização do prebiótico inulina e FOS 

(frutooligossacarídeos) no tratamento e prevenção da disbiose intestinal. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada nas bases de dados PUBMED, LILACS E 

SCIELLO, utilizando as palavras chave “probióticos, prebióticos, disbiose 

intestinal, obesidade, inulina”. Os termos foram utilizados nos idiomas Inglês e 

Português e a busca limitou-se aos anos de 2002 a 2014. Os termos utilizados 

para a pesquisa foram extraídos do DeCs (Descritores em Ciências da Saúde). 

Até o momento foram obtidos 40 artigos que estão sendo utilizados nesta 

revisão. 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

A microbiota intestinal antes conhecida como flora intestinal é composta 

por várias colônias de microrganismos que habitam o trato gastrointestinal e o 

equilíbrio desta “ecologia” é determinante para um corpo saudável, pois as 

bactérias benéficas competem por lugar de fixação na mucosa intestinal com 

bactérias patogênica e fungos reforçando assim a imunidade (CARREIRO; 

VASCONCELOS; AYOUB 2011). 

Quando a microbiota é afetada desencadeia um processo chamado de 

Disbiose Intestinal que resulta em um distúrbio que cada vez mais vem sendo 

considerado para a elaboração de diagnósticos de diversas doenças e que tem 

como característica uma disfunção nas colônias de microrganismos intestinais 



onde ocorre um predomínio das bactérias patogênicas sobre as bactérias 

benéficas (PÓVOA 2002). 

Segundo DAMIÃO (2011) a ação protetora por dois grandes grupos de 

bactérias no trato gastrointestinal, particularmente no íleo e no cólon, que são o 

gênero Bifidobacterium e o Lactobacillus, produzem substâncias denominadas 

bacteriocinas, competem por nutrientes e receptores impedindo que bactérias 

patobiontes, acabem colonizando e se desenvolvendo excessivamente no trato 

gastrointestinal. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A inulina e frutooligossacarídeos (FOS) são polímeros de frutose muito 

facilmente encontrados em vegetais na forma de amido e possuem 

características funcionais que muito tem favorecido a indústria de alimentos, 

utilizados como fibras para enriquecer produtos alimentares. Possuem uma 

grande diferença de outras fibras, pois não tem sabor adicional e quase não 

altera viscosidade e  aparência das preparações (HAULY; MOSCATTO, 2002). 

Segundo Cani; Delzenne (2011) a suplementação de FOS gerou 

melhora na tolerância à glicose, a secreção à insulina e normalizou o grau de 

inflamação, através da redução da endotoxemia, produção de citocinas pró-

inflamatórias plasmáticas e no tecido adiposo, provavelmente devido a um 

aumento das Bifidobacterias, que tem efeito protetor da barreira intestinal.  

Ainda, estudos demonstram que a microbiota intestinal influencia no 

estoque de gordura e na utilização de energia, sugerindo que estes 

microrganismos provavelmente desempenham um enorme papel na obesidade 

(MORALES; BRIGNARDELLO; GOTTELAND, 2010).  
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