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RESUMO 

O intestino tem grande importância na defesa imunológica, assim a 

integridade da parede intestinal garante a sua impermeabilidade impedindo a 

entrada de patógenos. A falha dessa integridade pode acarretar em inúmeras 

patologias, dentre elas a disbiose intestinal, um desequilíbrio entre microrganismos 

benéficos e patogênicos. São inúmeras as consequências da disbiose e dentre elas 

a obesidade está muito bem documentada e correlacionada a este fato. 

Palavras-chaves: Disbiose intestinal, microbiota intestinal, probióticos. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo disbiose descreve a presença de bactérias patogênicas no intestino 

produzindo efeitos nocivos principalmente pela mudança qualitativa e quantitativa da 

própria microbiota intestinal. Esse distúrbio pode acarretar desconforto e inchaço 

abdominal, sobrepeso, desnutrição, obesidade e até o surgimento de outras 

doenças graves como câncer, infecções, Lúpus e artrite reumática, depressão já que 

a serotonina e a dopamina também são produzidas no intestino (HAWRELAK; 

MYERS, 2004). 

A disbiose intestinal pode favorecer a multiplicação de bactérias patogênicas 

resultando na produção de toxinas metabólicas, o organismo fica propício ao 

crescimento de fungos, bactérias e outros patógenos, esses microrganismos 

produzem toxinas que são absorvidas pela corrente sanguínea, induzindo processos 

inflamatórios sistêmicos como a obesidade (FERREIRA, 2014). 

A obesidade é uma patologia complexa, com inúmeras alterações 

metabólicas no organismo, e que paralelamente ao sobrepeso, apresentam riscos 

elevados para patologias crônicas graves (SILVA et al, 2016). 

É influenciada por uma mistura de fatores ambientais, neurais, genéticos e 

endócrinos. Presume-se que outros fatores como dietas com altas densidades 

energéticas e a inatividade desempenham um papel importante na obesidade 

(ANGELAKIS et al, 2012).  

 

OBJETIVOS  

 Descrever a importância da manutenção da microbiota com uso de 

probióticos e relacionar disbiose e obesidade. 
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 METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A identificação 

dos artigos foi feita através de busca bibliográfica na Base de Dados MEDLINE, 

DEDALUS, BIREME, SCIELO e PUBMED. A estratégia utilizada foi (Probióticos 

AND Obesidade) OR (Microbiota intestinal AND Disbiose) OR (Disbiose intestinal 

AND Obesidade). Outra estratégia utilizada foi a busca manual em listas de 

referência dos artigos identificado e selecionados. A elaboração deste trabalho conta 

com a leitura de 40 artigos científicos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Uma vez que a disbiose se instala no indivíduo ocorre desequilíbrio orgânico, 

inativação de enzimas digestiva, comprometendo a digestão. O controle desse 

desequilíbrio é o reparo da mucosa intestinal que ocorrem com a retirada de 

patogênicos com a introdução de nutrientes essenciais, a introdução de enzimas 

digestivas e a administração de prebiótiocos e probióticos (NETO, et al 2011). 

As principais causas de disbiose estão relacionadas ao consumo excessivo 

de alimentos industrializados, o baixo consumo de alimentos ricos em fibras solúveis 

que são prebióticas, baixo consumo de fibras insolúveis, pelo consumo excessivo de 

carboidratos, levando uma maior fermentação no intestino grosso pelas bactérias 

(MORAES, 2014). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A relação da microbiota intestinal sobre o desenvolvimento da obesidade 

ainda não é totalmente conhecida. Contudo, acredita-se que a obesidade está 

relacionada a níveis séricos de lipopolissacarídeos componente principal das 

bactérias gram negativas (BARCZYNSKA, et al 2015). 

           Em outro experimento realizado por um pesquisador francês citado por 

ANGELAKIS et al (2012), apontou que a obesidade está relacionada às mudanças 

da composição de bactérias que são dominantes no intestino, Bacteróides e 

Firmicutes.  

Segundo Schwiertz et al (2009) pesquisas sugerem maior equivalência de 

bacteroides em relação aos Firmicutes em obesos. 
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Os probióticos são alimentos suplementados com microrganismos vivos e que 

quando consumido em quantidades suficientes e regularmente, devem apresentar 

benefícios da melhoria no equilíbrio da microbiota intestinal (VARALLO, et al 2008). 

Para a escolha de estirpes de probióticos devem ser tidos em conta os 

seguintes critérios, a patogenicidade, a toxicidade, tal como os efeitos benéficos que 

exercem no consumidor. Além do mais, deverão de ser capazes de sobreviver à 

passagem pelo trato gastrointestinal, sobretudo nos ambientes adversos como o 

ácido gástrico, ácido biliar e enzimas digestivas e disputar com um ambiente diverso 

e competitivo apresentado pela microbiota intestinal humana, pelo que terão de 

apresentar eficácia para colonizar, pelo menos temporariamente, o trato 

gastrointestinal e aderir à sua mucosa, produzindo substâncias antimicrobianas 

(SERDOURA, 2017). 
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