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1. RESUMO 

O aumento da incidência das doenças atópicas nos países desenvolvidos tem 

sido associado à diminuição da exposição a micro-organismos o que leva a 

formação de uma microbiota intestinal inadequada. Micro-organismos presentes na 

microbiota intestinal ajudam na conversão da resposta imunológica Th2 (relacionada 

a doenças alérgicas), presente no período intrauterino, para resposta Th1 e Th3, 

sendo as células Tregs e receptores do tipo Toll-like importantes neste processo. O 

uso de probióticos em fase precoce da vida colabora na formação saudável da 

microbiota intestinal, estimulando assim uma melhor conversão da resposta 

imunológica e consequentemente contribuindo na diminuição de episódios alérgicos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas tem se observado o aumento das doenças atópicas, 

principalmente em países desenvolvidos (SOUZA et al., 2010). As manifestações 

clínicas mais comuns são a asma brônquica, rinite alérgica e eczema atópico 

(dermatite atópica) que são conhecidas como a tríade clássica das doenças atópicas 

(ABAS; LITCHMAN; PILLAI, 2011). 

Sendo o tubo digestório o local que abriga o maior número de micro-

organismos do corpo humano (BRANDT; SAMPAIO; MIUKI, 2006) e a região onde 

se iniciam vários processos imunológicos e inflamatórios (KIVIT et al., 2014; 

MORAIS; JACOB, 2006), o uso de bactérias comensais (probióticos) como um 

suplemento alimentar a fim de melhorar e equilibrar a microbiota já existente no 

indivíduo pode ser benéfico (BRANDT; SAMPAIO; MIUKI, 2006), pois segundo 

Weng e Walker (2013) uma microbiota inadequada aumentam as chances de 

desenvolvimento de doenças mediadas pelo sistema imunológico. 

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo bibliográfico sobre o tema “ação dos probióticos nas 

doenças atópicas”. Inicialmente, consultou-se o endereço eletrônico da BIREME 

onde foi verificado o portal das revistas científicas. Foram utilizadas revistas 

indexadas nas bases de dados: MEDLINE (National Library of Medicine) e SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online) e livro pertinente à temática, entre os anos de 

2006 e 2014.  A busca deu-se por meio dos descritores: probióticos, doenças 

atópicas, microbiota intestinal e probióticos nas doenças atópicas. 



4. OBJETIVO 

 Esclarecer, baseado na literatura, como os probióticos podem interferir na 

resposta imunológica que desencadeia as doenças atópicas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Indivíduos com tendência a apresentar maior ativação de células T auxiliares 

do tipo 2 (Th2) ao invés de células T auxiliares do tipo 1 (Th1), em resposta a um 

alérgeno, desenvolvem mais reações alérgicas exacerbadas, pois tais células 

produzem citocinas que estimulam a produção de anticorpos da classe IgE e a 

mudança de classe da cadeia pesada Ig da célula B para IgE; ativam eosinófilo e 

através da produção de leucotrienos promovem broncoconstrição prolongada, 

secreção de muco e aumento da permeabilidade vascular; inibem macrófagos 

ativados e estimulam a manutenção do fenótipo Th2 (ABAS; LITCHAMAN; PILLAI, 

2011). 

 Estudos demonstram que o uso de probióticos pode interferir positivamente 

na redução de processos alérgicos já que possuem a capacidade de aumentar a 

diferenciação de células Th1 (PRESCOTT; BJÖRKSTEN, 2007).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 O mecanismo de ação dos probióticos sobre o sistema imunológico ainda não 

está totalmente esclarecido, porém já se sabe do seu poder de estimulação de 

células Th1, supressão de Th2, estimulação da tolerância e aumento da secreção de 

IgA (KRAMER; HEATH, 2014; WENG; WALKER, 2013; PRESCOTT; BJÖRKSTEN, 

2007; SOUZA et al., 2010).   

O que determinará uma maior expressão de Th1 ao invés de Th2 são as 

células T reguladoras (Tregs) que são estimuladas pelo contato precoce com 

agentes infecciosos (KRAMER; HEATH, 2014). 

Diferentemente das bactérias patogênicas, os padrões moleculares 

associados aos patógenos (PAMPs) das bactérias comensais de uma microbiota 

saudável conseguem se ligar aos receptores do tipo Toll-like (TLR) desencadeando 

uma homeostase intestinal diminuindo a resposta inflamatória (KALLIOMÄKI, et al., 

2007) e estimulando células Th1 e Tregs (KRAMER; HEATH, 2014). 
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