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RESUMO 

 

As alterações na microbiota intestinal têm sido relacionadas com o desenvolvimento 
de doenças metabólicas e distúrbios intestinais. Dessa forma, estudos com 
microrganismos probióticos apontam efeitos positivos no equilíbrio microbiano 
intestinal. Assim, a manutenção do equilíbrio adequado da microbiota intestinal pelo 
uso de microrganismos probióticos pode ser uma alternativa para a prevenção 
dessas doenças. O objetivo deste estudo foi produzir e caracterizar um leite com o 
probiótico B. lactis HN019 e introduzi-lo na dieta de indivíduos com sobrepeso e 
avaliar o efeito da ingestão nos parâmetros antropométricos, hábito intestinal, 
metabolismo lipídico e glicídico. Foram avaliados sessenta e nove pacientes, 
alocados em dois grupos: grupo controle (n = 33) e grupo probiótico (n = 36), que 
consumiram o leite esterilizado e probiótico com B. lactis HN019, respectivamente, 
durante 60 dias. Os dados coletados nos tempos 0, 30 e 60 dias foram: peso, altura, 
circunferência da cintura, abdominal e do quadril e pressão arterial. Para análise do 
hábito intestinal, utilizou-se a escala de Bristol e frequência de evacuações.  
Amostras sanguíneas foram coletadas nos tempos 0 e 60 dias para dosagem de 
insulina basal, ferritina, Gama-GT, triglicerídeos, colesterol total, HDL-c, LDL-c, 
aspartato aminotransferase (TGO), alanino aminotransferase (TGP), PCR-
ultrassensível, glicose, creatinina e hemoglobina. O leite probiótico pronto para 
consumo apresentou acidez de 0,38%, pH 5,23, teor de proteína de 3,92%, 
carboidratos 4,08% e extrato seco totais 8,81%, 0,81% de cinzas e contagem média 
1,2 x 109 UFC/ mL de B. lactis HN019. Após 60 dias de ingestão diária de 80 mL do 
leite controle e probiótico com 9,6 x 1010 UFC/dose de B. lactis HN019, os grupos 
probiótico e controle apresentaram redução significativa na circunferência da cintura 
(p< 0,002 e p<0,01) e circunferência do quadril (p< 0,015 e p<0,006), 
respectivamente. Entretanto, apenas o grupo probiótico apresentou aumento 
significativo na frequência de evacuações semanais (p<0.001). Nos exames 
laboratoriais verificou-se redução nos níveis de TGO dos dois grupos, probiótico 
(p>0,004) e controle (p<0,002). Em conclusão, os resultados indicam efeitos 
positivos de B. lactis HN019 na modulação da microbiota intestinal, observou-se 
melhora no hábito intestinal de indivíduos com sobrepeso, o que pode refletir na 
regulação do transito intestinal e constipação. 

 
 

Palavras-chave: Microbiota. Probiótico. Obesidade. Motilidade intestinal. 
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ABSTRACT 

 
Changes in intestinal microbiota have been linked to the development of metabolic 
diseases and intestinal disorders. Thus, studies with probiotic microorganisms show 
positive effects on intestinal microbial balance. Thus, maintaining the proper balance 
of the intestinal microbiota by the use of probiotic microorganisms may be an 
alternative for the prevention of these diseases. The goal of this study was to 
produce and characterize a milk with probiotic B. lactis HN019 and introduce it to the 
diet of overweight individuals and evaluate the effect of ingestion on the 
anthropometric parameters, intestinal habit, lipid and glucose metabolism. Sixty-nine 
patients were evaluated in two groups: control group (n = 33) and probiotic group (n 
= 36), who consumed the sterilized and probiotic milk with B. lactis HN019, 
respectively, for 60 days. The data collected at 0, 30 and 60 days were: weight; 
height; waist, abdominal and hip circumference; and blood pressure. For the analysis 
of the intestinal habit, the Bristol scale and frequency of bowel movements were 
used. Blood samples were collected at 0 and 60 days for dosage of basal insulin, 
ferritin, gamma-GT, triglycerides, total cholesterol, HDL-c, LDL-c, aspartate 
aminotransferase (TGO), alanine aminotransferase (TGP), ultra-sensitive PCR, 
glucose, creatinine and hemoglobin. The ready-to-eat probiotic milk presented acidity 
of 0.38%, pH 5.23, protein content of 3.92%, carbohydrates 4.08% and dry extract 
total 8.81%, 0.81% of ashes and counting mean 1.2 x 109 CFU / mL of B. lactis 
HN019. After 60 days of daily intake of 80 mL of control and probiotic milk with 9.6 x 
1010 CFU / dose of B. lactis HN019, or groups with probiotic control and control of 
drop in waist circumference (p <0.002 and p <0, (P <0.001) and hip circumference (p 
<0.015 and p <0.006), respectively. However, only the probiotic group presented a 
significant increase in the frequency of weekly evacuations (p <0.001). In the 
laboratory tests, there was a reduction in the TGO levels of the two groups, probiotic 
(p> 0.004) and control (p <0.002). In conclusion, the results indicate positive effects 
of B. lactis HN019 in the modulation of the intestinal microbiota, it was observed an 
improvement in the intestinal habit of overweight individuals, which may reflect in the 
regulation of intestinal transit and constipation. 
 

 
Key words: Microbiota. Probiotics. Obesity. Gastrointestinal motility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A microbiota intestinal é o maior órgão imunologicamente ativo no 

organismo e protege o hospedeiro de microrganismos invasores, portanto, pode ser 

considerado um órgão metabólico (BACKHED et al., 2005). As alterações 

quantitativa e qualitativa na microbiota intestinal reduzem a integridade da mucosa 

intestinal (TURNBAUGH et al., 2007), e podem refletir na motilidade e nas funções 

secretoras, alterando o ambiente metabólico do intestino (DROSSMAN, 2007).  

Assim, os principais sintomas gastrointestinais funcionais são 

condições não específicas, sem causa estrutural ou bioquímica identificáveis, 

frequentemente associadas ao tempo de transito intestinal desregulado 

(DROSSMAN, 2007). 

Nesse sentido, o hábito intestinal tem etiologia multifatorial e 

complexa, incluindo aspectos funcionais e anatômicos, relacionados à dieta, estado 

psicológico e fatores culturais. O hábito intestinal normal envolve uma consistência 

que facilita a evacuação do conteúdo fecal, bem como a frequência evacuatória 

(RUBEN, 1986).   

 Além disso, a microbiota tem funções importantes como a extração 

de energia proveniente dos alimentos (TURNBAUGH et al., 2009). Muitas pesquisas 

científicas demonstraram que a microbiota intestinal desempenha um papel 

importante no desenvolvimento de doenças metabólicas. O aumento da obesidade 

está relacionado às mudanças no padrão alimentar, ou seja, dietas hiperlipídicas e 

pobres em fibras contribuem com o aparecimento da disbiose (BASAIN VALDÉS et 

al., 2015).  

Uma das causas da obesidade é o excesso da ingestão calórica e 

baixo gasto energético, logo, a composição da microbiota intestinal afeta a 

homeostase energética, ou seja, indivíduos predispostos à obesidade apresentam 

microbiota intestinal com capacidade de extrair e armazenar energia de forma mais 

eficiente de uma dada dieta, em comparação com indivíduos magros (LEY et al., 

2005). 

Nesse contexto, o equilíbrio microbiano no intestino é considerado 

favorável à homeostase do hospedeiro. Por sua vez, os microrganismos probióticos 

são considerados uma alternativa neste equilíbrio e, consequentemente na 

prevenção e/ou tratamento de distúrbios intestinais e do metabolismo. 
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Os microrganismos probióticos vêm sendo estudados a fim de 

esclarecer o modo e ação pelos quais promovem melhoras na saúde do hospedeiro. 

Neste contexto, tanto a indústria farmacêutica como a indústria de alimentos se 

utilizam destes, para formulação de produtos voltados à melhora da qualidade de 

vida (ROSS et al., 2005; KOMATSU; BURITI; SAAD, 2008). 

Produtos alimentícios como os lácteos contribuem com a 

sobrevivência dos probióticos às condições adversas do trato gastrointestinal (TGI), 

particularmente por terem efeito tamponante e protetor (Ross et al., 2005). 

Os microrganismos probióticos mais utilizados comercialmente são 

dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium (CHARTERIS et al., 1998; SOCCOL et 

al., 2010). Dentre as bactérias do gênero Bifidobacterium, B. lactis HN019 é uma 

linhagem comercial, considerada segura e benéfica (GILL et al., 2001; WALLER et 

al., 2011; NAGPAL et al., 2012; BERNINI et al., 2016). Portanto, adequada para 

introdução em alimentos, visando efeitos positivos na saúde. 

Nesse sentido, este trabalho teve como propósito produzir um leite 

esterilizado (controle) e um leite probiótico contendo B. lactis HN019, introduzi-los na 

dieta de adultos com sobrepeso e avaliar os potenciais efeitos nos dados 

antropométricos, hábito intestinal, bem como na variação de metabolitos 

relacionados ao perfil lipídico e glicídico comparando os dados intra e inter grupos 

antes (T0) e após 60 dias (T60) de tratamento. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 MICROBIOTA INTESTINAL E SAÚDE 

 

O termo microbiota intestinal refere-se ao ecossistema microbiano 

que coloniza o trato gastrointestinal (GUARNER, 2007), que em adultos, atinge 

aproximadamente 7 metros e compreende uma área de superfície de 300 m² 

(ZOETENDAL; RAJILIĆ-STOJANOVIĆ; DE VOS, 2008) com uma população de 

mais de 100 trilhões de microrganismos, cujo número é cerca de 10 vezes maior do 

que o de células no corpo humano (BACKHED et al., 2005). 

A densidade da colonização da microbiota intestinal pode alcançar 

no colón, uma concentração de 10¹⁰ a 10¹² microrganismos/grama de conteúdo 

intestinal (SWIDSINSKI et al., 2005). Assim, estima-se que no intestino humano 

existam mais de 1000 espécies bacterianas (MONCKEBERG; CORSINI, 2011), 

distribuídas entre mais de 50 diferentes filos. Estudos de metagenômica revelam 

que, na microbiota humana, há cerca de 3,3 milhões de diferentes genes, 150 vezes 

mais que o genoma humano (QIN et al., 2010). 

Na maioria dos indivíduos, cerca de 90% dos filos são Firmicutes e 

Bacteroidetes, sendo o restante composto por Actinobacterias (família 

Bifidobacteriaceae), Proteobactérias (família Enterobacteriaceae) e Verrucomicrobia 

(QIN et al., 2010). 

A colonização bacteriana no trato gastrointestinal (TGI) ocorre por 

bactérias facultativas como Enterobacteriaceae, Enterococcus e Streptococcus 

(MAKINO et al., 2013) e por bactérias anaeróbias ou microaerofílicas, como 

Bifidobacterium, Lactobacillus e Clostridium. A predominância de microrganismos 

anaeróbios reflete o fato de que as concentrações de O2 no cólon são muito baixas 

(CARROLL et al., 2011).  

Estas bactérias vivem livremente no lúmem ou na mucosa intestinal 

(SWIDSINSKI et al., 2005) e em partículas ou resíduos de alimentos. O primeiro 

contato das bactérias é com a camada de muco do tecido intestinal que é formado 

por mucinas secretadas por células caliciformes e servem como habitat para a 

microbiota residente (KLEESSEN; BLAUT, 2005). 

Dessa forma, as mucinas desempenham um papel importante na 

função de barreira, ou seja, a mucosa intestinal intacta coberta por bactérias não 



14 
 

patogênicas formam uma barreira que absorve antígenos e moléculas pró-

inflamatórias, incluindo bactérias e produtos bacterianos (KLEESSEN; BLAUT, 

2005). Além disso, o efeito de proteção da barreira intestinal ocorre devido à 

capacidade de certas bactérias produzirem substancias antimicrobianas que inibem 

a proliferação de outras bactérias (GUARNER, 2007). 

As alterações da microbiota intestinal podem ocorrer por influencias 

da dieta e fatores ambientais (FULLER, 1989). Assim, a dieta é um fator 

determinante na colonização da microbiota, principalmente em relação aos hábitos 

alimentares em longo prazo. Dessa maneira, a microbiota é referida como um “órgão 

metabólico”, pois realiza uma série de funções metabólicas necessárias à 

manutenção do organismo (TURNBAUGH et al., 2009; BASAIN VALDÉS, 2015). 

A microbiota intestinal desempenha três funções importantes: a 

primeira é a função de nutrição e metabolismo, como resultado da atividade 

bioquímica, e incluem recuperação de energia em forma de ácidos graxos de cadeia 

curta, produção de vitaminas e efeitos favoráveis sobre a absorção de cálcio e ferro 

no cólon (GUARNER; MALAGELADA, 2003), bem como a capacidade de recuperar 

a energia dos alimentos através da utilização de compostos não digeríveis, como os 

polissacarídeos (BACKHED et al., 2004). A segunda função é a de proteção, 

prevenindo a invasão de agentes infecciosos e o supercrescimento de espécies 

residentes com potencial patógeno e, a terceira é a função trófica sobre a 

proliferação e a diferenciação do epitélio intestinal e sobre o desenvolvimento e 

modulação do sistema imune (GUARNER; MALAGELADA, 2003). 

A absorção dos nutrientes e a regulação do balanço energético são 

influenciadas pelas bactérias do trato gastrointestinal, através de enzimas presentes 

nas células intestinais, que otimizam a digestão dos alimentos e propiciam um maior 

rendimento calórico (MONCKEBERG; CORSINI, 2011). O indivíduo sofre variações 

na composição da microbiota intestinal que podem ser influenciadas pelo genótipo e 

diferenças entre o consumo e o gasto de energia. O valor calórico dos alimentos 

está no rótulo, mas a absorção e o armazenamento de energia variam de acordo 

com cada indivíduo, o tempo de transito intestinal e a composição da microbiota 

influenciam no seu balanço energético. Além disso, a microbiota intestinal é um 

consumidor substancial de energia (BACKHED et al., 2005). 

Nesse contexto, as alterações na microbiota intestinal permitem que 

a energia extraída do alimento seja armazenada através de uma via que envolve a 
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regulação microbiana do epitélio intestinal por expressão de uma proteína adipócito 

induzida pelo jejum (FIAF), um inibidor da lipoproteína lipase (LPL) (MANDARD et 

al., 2006). 

Assim, a fermentação microbiana de polissacarídeos alimentares em 

monossacarídeos a ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) no intestino, bem como a 

sua absorção, estimulam a síntese de triglicerídeos no fígado. A supressão 

microbiana de FIAF no epitélio intestinal resulta em níveis reduzidos deste inibidor, 

aumentando a atividade de LPL circulante nos adipócitos e o maior armazenamento 

de triacilgliceróis nas células de gordura (BACKHED et al., 2004). O FIAF é um 

eficiente regulador do metabolismo e da adiposidade, pois, evita o armazenamento 

de gordura e estimula a sua mobilização (MANDARD et al., 2006). 

Em pesquisa utilizando ratos, pesquisadores observaram que a 

microbiota intestinal foi capaz de modular a síntese e o metabolismo lipídico através 

da modificação do metabolismo de ácidos biliares, impactando diretamente na 

emulsificação, absorção e diretamente no armazenamento dos ácidos graxos no 

fígado (MARTIN et al. 2007). Turnbaugh et al., (2007) também usando animais, 

corroboram a ideia que uma dieta rica em gorduras afeta a microbiota intestinal, 

ademais, as alterações quantitativa e qualitativa na composição da microbiota 

promovem a redução da integridade da mucosa, contribuindo significativamente para 

o desenvolvimento de doenças metabólicas. 

Estudos envolvendo transplante da microbiota de roedores magros e 

obesos para animais “germ-free” mostraram que, em poucas semanas, houve ganho 

de gordura corporal significativo e maior extração de calorias provenientes da ração 

nos animais que receberam a microbiota de doadores obesos comparados com 

aqueles que receberam a microbiota de doadores magros, mesmo sem acréscimo 

no consumo de ração (TURNBAUGH et al., 2006; TURNBAUGH et al., 2008). 

Para Cani et al. (2007), outro fator desencadeante de doenças 

metabólicas, pode ser o lipopolissacarídeo bacteriano (LPS). As concentrações de 

LPS plasmáticos são moduladas por alimentos gordurosos e atuam como um 

mecanismo molecular suficiente para desencadear essas doenças metabólicas. 

Entretanto, as alterações reduzem a integridade da microbiota intestinal, levando ao 

aumento da permeabilidade intestinal, o que possibilita a passagem de LPS e outros 

componentes da circulação sanguínea como peptídeoglicano da parede celular 

bacteriana, na barreira intestinal, desencadeando uma resposta inflamatória, 
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presente na obesidade. Este mecanismo pode levar à ocorrência de diabetes 

mellitus tipo 2 (CANI et al., 2008; MORAES et al., 2014), ou impactar no índice de 

massa corporal (IMC) e nos níveis lipídicos (HARO et al., 2016). Assim, uma 

população microbiana mais eficiente na extração de energia ou com mais 

capacidade de promover a adiposidade pode predispor a obesidade. Dessa forma, 

os indivíduos obesos e magros têm microbiotas distintas, com diferenças 

mensuráveis na capacidade de extrair energia e armazená-la como gordura (LEY et 

al., 2005; TURNBAUGH et al., 2009).  

Neste contexto, a modulação da microbiota intestinal mediada por 

microrganismos probióticos tem sido abordada como uma alternativa para prevenir 

e/ ou tratar doenças metabólicas (BERNINI et al., 2016). 

 
2.2 PROBIÓTICOS 

 

Os relatos da utilização de microrganismos vivos e seus efeitos na 

saúde percorrem a história. A menção do consumo de produtos lácteos fermentados 

é citada na Bíblia e nos livros do Hinduísmo. Há séculos, os primeiros produtos 

lácteos cultivados como o Kefir e o Koumiss foram usados para fins terapêuticos 

antes do reconhecimento dos microrganismos. O uso de microrganismos envolvidos 

nos processos de fermentação alimentar é um dos métodos mais antigos para a 

conservação de alimentos (LEAHY et al., 2005). 

Os primeiros estudos com bactérias envolvidas na fermentação de 

iogurte, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus termophilus promoviam 

modificações na microbiota, desfavorecendo microrganismos patogênicos em favor 

de outros, benéficos à saúde (LEAHY et al., 2005; METCHINIKOFF,1908; SOCCOL 

et al., 2010). 

Embora a definição da palavra probiótico seja relativamente nova, foi 

popularizada por Fuller (1989), décadas depois da descoberta dos efeitos positivos 

relatados por Metchinikoff. O conceito mais popularmente utilizado para probióticos 

os caracteriza como “microrganismos vivos que, quando administrados em 

quantidades adequadas conferem benefícios à saúde do hospedeiro” (BRASIL, 

2016; FAO, 2006). 

Os principais gêneros utilizados comercialmente são os 

Lactobacillus e Bifidobacterium (CHARTERIS et al., 1998; SOCCOL et al., 2010). As 
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bactérias probióticas são constituídas principalmente por bactérias ácido lácticas 

(BAL), que desempenham um papel importante na produção de alimentos e na 

manutenção da homeostase intestinal (ARUNACHALAM; GILL; CHANDRA, 2000). 

Embora, Bifidobactérias, sejam comumente classificadas como BAL, estas são 

consideradas distintas filogeneticamente, devido à presença da enzima frutose-6-

fosfato- fosfocetolase (F6PPK), capaz de fermentar hexoses e produzir ácido acético 

e ácido láctico na proporção 3:2, enquanto que membros típicos do grupo BAL, 

como Lactobacillus, produzam majoritariamente o ácido láctico. Além disso, 

bifidobactérias apresentam um maior teor (% em mol) de guanina e citosina no DNA, 

o que também as diferem das BAL (SIDARENKA; AKIMOV; NOVIK, 2008). 

O entendimento sobre como os microrganismos probióticos 

conferem benefícios à saúde do hospedeiro tem aumentado substancialmente. Na 

Tabela 1 estão apresentados alguns efeitos benéficos envolvendo diferentes 

linhagens de probióticos. 

 

Tabela 1: Efeitos benéficos de probióticos 
Efeitos Microrganismo probiótico Autores 

Redução de peso em indivíduos com 
síndrome metabólica 

B. lactis HN019 (BERNINI et al., 2016) 

Redução de peso em indivíduos com 
excesso de peso 

L. gasseri (KADOOKA et al., 2010) 

Modulação do sistema imune B. lactis HN019 (GILL et al., 2001) (BERNINI 
et al., 2016) 

Melhora no metabolismo da lactose L. acidophillus (FULLER, 1989) 

Efeito anticâncer com atividade anti-
mutagênica 

L. helveticus R389 (LEBLANC et al., 2005) 

Alergias infantis L. rhamnosus e B. lactis BB- 12 (OUWEHAND, 2007) 

Regulação do trânsito intestinal B. lactis HN019 (WALLER et al., 2011) 

Modulação sobre a homeostase de 
glicose, diabetes mellitus tipo 2, 
resistência insulínica 

   L. acidophilus La-5 / B. lactis 

   BB-12 
(TONUCCI, et al., 2017) 
(OSTADRAHIMI et al ., 2015) 

Fonte: Da autora 
 

Microrganismos probióticos devem apresentar: ausência de 

toxicidade ou patogenicidade; propriedades adequadas a fim de que sejam 

produzidos e incorporados em alimentos sem perder sua viabilidade e 

funcionalidade; viabilidade durante a vida útil do produto; habilidade de sobreviver às 
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defesas inatas do corpo no TGI superior, incluindo a sobrevivência à acidez gástrica 

e aos sais biliares; habilidade de colonizar a mucosa intestinal e capacidade de 

exercer efeitos de melhoria da saúde do hospedeiro (O’MAY; MACFARLANE, 2005). 

A utilização de produtos alimentícios como veículos para as cepas 

probióticas é fundamental para se verificar a adaptabilidade e a compatibilidade dos 

microrganismos. Dessa forma, os produtos lácteos contribuem para a sobrevivência 

dos probióticos ao suco gástrico por apresentar efeito tamponante e protetor (ROSS, 

2005; KOMATSU; BURITI; SAAD, 2008). 

A qualidade dos produtos probióticos ou a atividade probiótica não é 

alterada apenas pela espécie utilizada, mas pelo processo tecnológico aplicado, a 

matriz que é utilizada (GUARNER, 2007) e também pela viabilidade do 

microrganismo (HAWRELAK, 2003). Nesse sentido, um produto probiótico deve 

conter uma ou mais cepas definidas e bem caracterizadas, com a finalidade de 

melhorar a sua funcionalidade e os benefícios ao hospedeiro (CHAMPAGNE; 

GARDNER; ROY, 2005). Entretanto, é importante ressaltar que o efeito de uma 

bactéria é específico para cada cepa, não podendo ser extrapolado, inclusive para 

outras cepas da mesma espécie (GUARNER; MALAGELADA, 2003). 

As propriedades sensoriais dos produtos com adição de 

microrganismos probióticos, como sabor e textura são modificadas durante o 

processo de fabricação por variáveis como a temperatura, o pH e a presença de 

oxigênio, que contribuem para o desenvolvimento de características não peculiares 

ou até mesmo indesejáveis de um produto especifico (CHAMPAGNE; GARDNER; 

ROY, 2005; KOMATSU; BURITI; SAAD, 2008). 

Nesse contexto, as bactérias probióticas são selecionadas com base 

nas suas propriedades tecnológicas e em segundo plano pela sua capacidade de 

conferir benefícios a saúde. Assim, há que se ressaltar a importância de cooperação 

entre a ciência, a indústria e o mercado, com a finalidade de desenvolver novas 

tecnologias e produtos que atendam às necessidades fisiológicas e nutricionais da 

população alvo (COSTA; MIGLIORANZA, 2012). 

 

2.2.1 Efeitos benéficos dos probióticos no hábito intestinal  
 

Os distúrbios intestinais têm etiologia multifatorial e complexa, 

incluindo aspectos funcionais e anatômicos, relacionado à dieta, estado psicológico 
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e por fatores culturais. Dentre eles, considera-se síndrome do intestino irritável, 

distensão abdominal, constipação e as diarreias como disfunções do intestino 

(LONGSTRETH et al., 2006). 

As alterações na composição da microbiota intestinal podem 

influenciar na motilidade e funções secretoras alterando a quantidade das 

substancias fisiologicamente ativas disponíveis no metabolismo do intestino (KHALIF 

et al., 2005). 

Barbara et al. (2005) enumerou três mecanismos responsáveis pela 

motilidade intestinal, sendo o primeiro a liberação de substancias bacterianas ou 

produtos finais da fermentação de bactérias, segundo, os fatores neuroendócrinos, e 

por último a síntese de mediadores liberados pela resposta imune. 

Nesse contexto, a modulação da microbiota intestinal por 

microrganismos probióticos se deve ao metabolismo e capacidade destes em 

aumentar a produção de lactato e ácidos graxos de cadeia curta, reduzindo o pH 

intestinal, acelerando o peristaltismo e reduzindo o tempo de trânsito intestinal 

(MARTEAU et al., 2002). Os probióticos afetam as bactérias do intestino 

aumentando o número de bactérias benéficas e diminuindo a população de 

microrganismos que sejam potencialmente patogênicos (GUARNER et al., 2011). 

Fuller (1989) listou três possíveis mecanismos de atuação dos 

probióticos na microbiota intestinal, sendo o primeiro deles a supressão do número 

de células viáveis mediante produção de compostos com atividade antimicrobiana, a 

competição por nutrientes e a competição por sítios de adesão. O segundo seria a 

alteração do metabolismo microbiano, pelo aumento ou diminuição da atividade 

enzimática. O terceiro, o estímulo da imunidade do hospedeiro, por meio do aumento 

dos níveis de anticorpos e o aumento da atividade dos macrófagos. 

Em indivíduos com doenças inflamatórias intestinais, ou seja, 

doenças crônicas do trato gastrointestinal, como doença de Crohn e a colite 

ulcerativa, a utilização de probióticos promoveu melhora na resposta imune, na 

diarreia e na qualidade de vida (GUARNER et al., 2011).   

A constipação intestinal é considerada um distúrbio intestinal 

funcional que se apresenta como persistentemente difícil, infrequente ou 

aparentemente como defecação incompleta (LONGSTRETH et al., 2006). Estudos 

com a suplementação do microrganismo L. reuteri apresentaram maior frequência de 

evacuações de lactentes e indivíduos adultos com constipação, quando comparados 
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ao grupo controle (COCCORULLO et al., 2010; OJETTI et al., 2014).  

Outros pesquisadores corroboram a eficácia de microrganismos 

probióticos no tratamento da constipação crônica. A suplementação dos 

microrganismos L. casei shirota (MASLYN et al., 2013) L. reuteri (COCCORULLO et 

al., 2010), B. lactis (YANG et al., 2008; ISHIZUKA et al., 2012) e B. lactis HN019 

(WALLER et al., 2011), demonstraram efeitos benéficos na frequência de 

evacuações e na consistência fecal. 

Nesse sentido, entre os microrganismos probióticos, B. lactis HN019 

é considerado seguro no tratamento dos sintomas gastrointestinais funcionais ou no 

tempo de trânsito intestinal normal (WALLER et al., 2011). 

 
2.3 Bifidobacterium lactis 

 
O gênero Bifidobacterium é pertencente ao filo Actinobacteria, 

Classe Actinobacteria, Ordem Bifidobacteriales e Família Bifidobacteriaceae, sendo 

representado por cerca de 38 espécies e 9 subespécies, as quais foram isoladas em 

diversos animais (TURRONI; VAN SINDEREN; VENTURA, 2011; MILANI et al., 

2013). 

Bifidobactérias são bactérias imóveis, catalase negativa, Gram 

positivo, heterofermentativas, não formadoras de esporos, em forma de bastonetes 

curvos, caracterizados por uma bifurcação em forma de Y, mas podem variar e 

apresentam formas que variam desde ramificadas, a formas bifurcadas de Y e V. 

São microrganismos anaeróbios obrigatórios, embora algumas linhagens possam 

tolerar o oxigênio. As bifidobactérias isoladas de seres humanos crescem à 

temperatura ótima de 36-38ºC. São ácido tolerantes, e o pH ótimo para crescimento 

está entre 6,5-7,0 (LEAHY et al., 2005). 

Bifidobactérias são membros naturais do intestino humano, ocorrem 

em concentrações de 10⁹ a 10¹¹ células/g de fezes e representam até 91% do total da 

população intestinal durante os primeiros estágios da vida. A sobrevivência das 

bifidobactérias no trato gastrointestinal está relacionada ao seu papel em estimular o 

sistema imune (BOGSAN et al., 2013; CHIANG et al., 2000) bem como melhora do 

metabolismo lipídico e na resistência insulínica (GUARDAMAGNA et al., 2014; 

CHEN et al., 2011). 

Entre as espécies de bifidobactérias, B. animalis subsp. lactis foi 
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descrita como uma espécie, por Meile et al. (1997), mais tarde foi reclassificada 

como uma subespécie: B. animalis subsp. lactis por sua similaridade com B. animalis 

(MASCO et al., 2004). 

A Linhagem HN019 foi isolada a partir de um iogurte desenvolvido 

na Nova Zelândia, através de um rastreamento entre mais de 2000 cepas, avaliadas 

pelo Instituto New Zealand Dairy Research, onde foi considerada um probiótico em 

potencial pela sua capacidade de resistir ao pH ácido in vitro (PRASAD et al., 1998) 

e sobreviver no transito intestinal (SANDERS, 2006). Também é um microrganismo 

considerado seguro para o consumo humano, ou seja, não promove nenhum efeito 

secundário indesejável associado à saúde, que tenha sido relatado, sendo utilizado 

por crianças a idosos (NAGPAL et al., 2012). 

Bifidobacterium lactis HN019 é uma cepa probiótica utilizada em 

diversos estudos em humanos ou animais, cujos relatos indicam melhoras na 

resposta imune, melhorias da digestão e alívio da constipação, aumento da 

absorção de minerais na dieta, redução dos níveis de colesterol e proteção contra o 

câncer, doenças cardiovasculares e redução da gordura corporal (ARUNACHALAM; 

GILL; CHANDRA, 2000; CHIANG et al., 2000; GILL et al., 2001; GILL; 

RUTHERFURD; CROS, 2001; BOGSAN et al., 2013). 

 

2.4 SOBREPESO E OBESIDADE 
 

Desde a década de 1970, a obesidade quase triplicou em todo o 

mundo. Em 2016, mais de 1,9 bilhões de adultos, com 18 anos ou mais, estavam 

acima do peso e destes, mais de 600 milhões eram obesos. Isso indica 39% dos 

adultos com sobrepeso e 13% obesos (WHO, 2018). 

O sobrepeso e obesidade tem origem multifatorial, e é caracterizada 

pelo excesso anormal do tecido adiposo branco que pode prejudicar a saúde. 

(LANTHIER, LECLERCQ, 2014; WHO, 2000). Para identificar a obesidade ou 

sobrepeso é necessário realizar a avaliação do estado nutricional através do índice 

de massa corporal (IMC). Chama-se de sobrepeso o indivíduo que apresentar IMC 

de 25 a 29 kg/m² e a obesidade o IMC maior ou igual a 30 kg/m² (WHO, 2017). O 

ponto de corte para indivíduos adultos baseia-se na associação entre IMC e doenças 

crônicas ou mortalidade (WHO, 2000). 

Recomenda-se que o IMC seja utilizado em conjunto com outros 



22 
 

métodos de avaliação, como as medidas de distribuição de gordura circunferência 

da cintura e abdominal, haja vista que pode haver diferenças na composição 

corporal em função do sexo, idade e etnia em adultos. A medida da circunferência 

abdominal reflete melhor o conteúdo de gordura visceral e também se associa muito 

a gordura corporal total quando comparada a relação cintura quadril (RCQ) (ABESO, 

2016). 

A causa fundamental do excesso de peso é um desequilíbrio 

energético entre calorias consumidas e calorias gastas. E relaciona-se com uma 

ingestão aumentada de alimentos densos em energia que são ricos em gordura e 

um aumento da inatividade física devido à natureza cada vez mais sedentária de 

muitas formas de trabalho, acesso facilitado ao transporte e urbanização crescente, 

entre outros fatores (WHO, 2016). 

Embora a causa primária do excesso de peso seja o resultado desta 

relação calorias ingeridas/gasto energético, recentemente estudos têm demonstrado 

que a microbiota intestinal desempenha importante função na homeostase de 

energia, na absorção de nutrientes e no aumento da adiposidade (TURNBAUGH et 

al., 2009; BACKHED et al., 2007). A regulação do balanço energético e a absorção 

de nutriente são influenciadas pelas bactérias do trato gastrointestinal, por enzimas 

presentes nas células intestinais, que otimizam a gestão dos alimentos e propiciam 

um maior rendimento calórico (MONCKEBERG; CORSINI, 2011). Para Backhed et 

al., (2005), o indivíduo sofre variações na composição da microbiota intestinal que 

podem ser influenciadas pelo genótipo e diferenças entre o consumo e o gasto de 

energia. 

A obesidade é considerada um dos problemas de saúde pública em 

todo o mundo, envolvendo tantos países desenvolvidos quanto emergentes. E 

resulta da interação entre diversos genes e o ambiente, alto consumo de energia e 

um estilo de vida sedentário (CABALLERO, 2012). A obesidade aumenta o risco de 

outras anormalidades clínicas, como hipertensão arterial sistêmica e dislipidemias 

(MANDARD et al., 2006), sendo um importante fator de risco para o surgimento de 

diabetes mellitus e doença cardiovascular (VALERO; COLINA; HERRERA, 2015). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos de um leite probiótico contendo Bifidobacterium 

lactis HN019 sobre o metabolismo lipídico e glicídico de indivíduos com sobrepeso. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Produzir e caracterizar um leite probiótico contendo B. lactis HN019; 

Avaliar o efeito do probiótico sobre parâmetros antropométricos e 

habito intestinal dos grupos probiótico e controle; 

Avaliar os efeitos de B. lactis HN019 sobre parâmetros bioquímicos 

dos grupos probiótico e controle. 
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RESUMO 

 
 

As alterações na microbiota intestinal têm sido relacionadas com o desenvolvimento 
de doenças metabólicas e distúrbios intestinais. Dessa forma, estudos com 
microrganismos probióticos apontam efeitos positivos no equilíbrio microbiano 
intestinal. O objetivo deste estudo foi produzir e caracterizar um leite com o 
probiótico com B. lactis HN019 e introduzi-lo na dieta de indivíduos com sobrepeso e 
avaliar o efeito da ingestão nos parâmetros antropométricos, hábito intestinal e 
metabolismo lipídico e glicídico. Foram avaliados sessenta e nove pacientes, 
alocados em dois grupos: grupo controle (n = 33) e grupo probiótico (n = 36), que 
consumiram o leite esterilizado e probiótico com B. lactis HN019, respectivamente, 
durante 60 dias. Os dados coletados nos tempos 0, 30 e 60 dias foram: peso, altura, 
circunferência da cintura, abdominal e do quadril e pressão arterial. Para análise do 
hábito intestinal, utilizou-se a escala de Bristol e frequência de evacuações.  
Amostras sanguíneas foram coletadas nos tempos 0 e 60 dias para dosagem de 
insulina basal, ferritina, Gama-GT, triglicerídeos, colesterol total, HDL-c, LDL-c, 
aspartato aminotransferase (TGO), alanino aminotransferase (TGP), PCR-
ultrassensível, glicose, creatinina e hemoglobina. O leite probiótico pronto para 
consumo apresentou acidez de 0,38%, pH 5,23, teor de proteína de 3,92%, 
carboidratos 4,08% e extrato seco totais 8,81%, 0,81% de cinzas e contagem média 
1,2 x 109 UFC/ mL de B. lactis HN019.Após 60 dias de ingestão diária de 80 mL do 
leite controle e probiótico com 9,6 x 1010 UFC/dose de B. lactis HN019, o grupo 
probiótico e controle apresentaram redução significativa na circunferência da cintura 
(p< 0,002 e p<0,01) e circunferência do quadril (p< 0.015 e p<0.006), 
respectivamente. Entretanto, apenas o grupo probiótico apresentou aumento 
significativo na frequência de evacuações semanais (p<0.001). Nos exames 
laboratoriais verificou-se redução nos níveis de TGO dos dois grupos, probiótico 
(p>0,004) e controle (p<0,002). Em conclusão, os resultados indicam efeitos 
positivos de B. lactis HN019 na modulação da microbiota intestinal, observou-se 
melhora no hábito intestinal de indivíduos com sobrepeso, o que pode refletir na 
regulação do transito intestinal e constipação. 
 
 
Palavras-chave: Microbiota. Probiótico. Obesidade. Motilidade gastrointestinal.  
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ABSTRACT 
 
 
Changes in intestinal microbiota have been linked to the development of metabolic 
diseases and intestinal disorders. Thus, studies with probiotic microorganisms show 
positive effects on intestinal microbial balance. Thus, maintaining the proper balance 
of the intestinal microbiota by the use of probiotic microorganisms may be an 
alternative for the prevention of these diseases. The goal of this study was to 
produce and characterize a milk with probiotic B. lactis HN019 and introduce it to the 
diet of overweight individuals and evaluate the effect of ingestion on the 
anthropometric parameters, intestinal habit, lipid and glucose metabolism. Sixty-nine 
patients were evaluated in two groups: control group (n = 33) and probiotic group (n = 
36), who consumed the sterilized and probiotic milk with B. lactis HN019, 
respectively, for 60 days. The data collected at 0, 30 and 60 days were: weight; 
height; waist, abdominal and hip circumference; and blood pressure. For the analysis 
of the intestinal habit, the Bristol scale and frequency of bowel movements were 
used. Blood samples were collected at 0 and 60 days for dosage of basal insulin, 
ferritin, gamma-GT, triglycerides, total cholesterol, HDL-c, LDL-c, aspartate 
aminotransferase (TGO), alanine aminotransferase (TGP), ultra-sensitive PCR, 
glucose, creatinine and hemoglobin. The ready-to-eat probiotic milk presented acidity 
of 0.38%, pH 5.23, protein content of 3.92%, carbohydrates 4.08% and dry extract 
total 8.81%, 0.81% of ashes and counting mean 1.2 x 109 CFU / mL of B. lactis 
HN019. After 60 days of daily intake of 80 mL of control and probiotic milk with 9.6 x 
1010 CFU / dose of B. lactis HN019, or groups with probiotic control and control of 
drop in waist circumference (p <0.002 and p <0, (P <0.001) and hip circumference (p 
<0.015 and p <0.006), respectively. However, only the probiotic group presented a 
significant increase in the frequency of weekly evacuations (p <0.001). In the 
laboratory tests, there was a reduction in the TGO levels of the two groups, probiotic 
(p> 0.004) and control (p <0.002). In conclusion, the results indicate positive effects 
of B. lactis HN019 in the modulation of the intestinal microbiota, it was observed an 
improvement in the intestinal habit of overweight individuals, which may reflect in the 
regulation of intestinal transit and constipation. 
 

 
Keywords: Microbiota. Probiotic. Obesity. Gastrointestinal motility. 



34 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
As alterações quantitativa e qualitativa na microbiota intestinal 

reduzem a integridade da mucosa intestinal (TURNBAUGH et al., 2007), e podem 

refletir na motilidade e nas funções secretoras, alterando o ambiente metabólico do 

intestino (DROSSMAN, 2007).  

Assim, os principais sintomas gastrointestinais funcionais são 

condições não específicas, sem causa estrutural ou bioquímica identificáveis, 

frequentemente associadas ao tempo de transito intestinal desregulado 

(DROSSMAN, 2007). 

Nesse sentido, o hábito intestinal tem etiologia multifatorial e 

complexa, incluindo aspectos funcionais e anatômicos, relacionados à dieta, estado 

psicológico e fatores culturais. O hábito intestinal normal envolve uma consistência 

que facilita a evacuação do conteúdo fecal, bem como a frequência evacuatória 

(RUBEN, 1986).   

Estudos tem demonstrado que a microbiota intestinal desempenha 

importante função na homeostase de energia, na absorção de nutrientes e no 

aumento da gordura corporal (BACKHED et al., 2007; TURNBAUGH et al., 2009). 

Em 2016, mais de 1,9 bilhões de adultos estavam com excesso de 

peso, dos quais 650 milhões estavam com obesidade (WHO, 2016). Dessa forma, o 

sobrepeso e a obesidade podem aumentar o risco de outras anormalidades clínicas, 

como hipertensão arterial sistêmica e dislipidemias (MANDARD et al., 2006), sendo 

um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças metabólicas 

(VALERO; COLINA; HERRERA, 2015). 

Nesse contexto, a modulação da microbiota intestinal pela utilização 

de microrganismos probióticos pode ser uma das alternativas para o controle do 

excesso de peso e de suas comorbidades (CANI et al., 2009). 

Nesse sentido, a B. lactis HN019 tem sido descrita como um 

probiótico potencial usado na prevenção e/ou tratamento de doenças metabólicas e 

regulação do hábito intestinal (GOPAL et al., 2001; WALLER et al., 2011; BERNINI 

et al., 2016). 

O objetivo deste trabalho foi produzir e caracterizar um leite 

contendo o probiótico B.lactis HN019, aplicar este produto a um grupo clínico e 

avaliar os possíveis efeitos no perfil antropométrico, no hábito intestinal e nos 
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parâmetros bioquímicos de indivíduos adultos com sobrepeso, comparando os 

dados ao de um grupo controle. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Microrganismo 

 
Utilizou-se a linhagem comercial Bifido HOWARU® - Bifidobacterium 

lactis HN019® (Dupont®, Cotia, Brasil), liofilizada, armazenada a -18°C até o uso. 

2.2 Produção do leite probiótico e leite controle 
 

O leite controle foi preparado utilizando leite em pó desnatado 

reconstituído – LDR (Confepar, Londrina, Brasil) a 10% (p/v), esterilizado a 121°C/15 

min, e resfriado à temperatura ambiente, posteriormente adicionado de estévia 

(0.1%) (Linea) e aroma idêntico ao natural de baunilha (0,05%) (Duas Rodas 

Industrial). O leite probiótico foi produzido da mesma forma, entretanto, com adição 

de 0,1% (p/v) da cultura B. lactis HN019 (Dupont®, Cotia,SP) diretamente ao leite 

esterilizado (Direct Vat Set) que foi incubado à 37°C/14h. 

Após a fermentação, o leite probiótico foi resfriado em câmara fria 

(5ºC), o coágulo foi quebrado e adicionado 0,05% (v/v) de aroma idêntico ao natural 

baunilha (Duas Rodas Industrial) e 0,1% (p/v) de edulcorante estévia (Linea). O 

produto foi envasado assepticamente em frascos plásticos de 80 mL (Injeplast) 

previamente esterilizados e armazenados sob refrigeração (5±1ºC). As 

características físico-químicas foram avaliadas e a viabilidade de B. lactis HN019 foi 

monitorada durante a produção (dia 0) e após 1, 7, 14, 21, 30, 45 e 60 dias de 

armazenamento. 

 

2.3 Caracterização do leite probiótico 
 

O desenvolvimento de B. lactis HN019 foi monitorado a cada 2h, 

durante 14h a partir da redução do pH mensurado em pHmetro (Kasvi, Curitiba, PR), 

a acidez titulável foi expressa como % de ácido lático (AOAC, 2016). 

Para contagem de B. lactis, foram utilizadas diluições seriadas em 

água peptonada tamponada 0,1% (p/v) (Oxoid, Cambridge, UK). Diluições de 10-1 a 

10-8 foram plaqueadas em profundidade em ágar MRS (de Man, Rogosa e Sharpe - 
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Kasvi, São José dos Pinhais, Brasil) enriquecido com L-cisteína (Labsynth, Diadema, 

Brasil), conforme Casteele et al. (2006) com modificações na concentração de 

cisteína de 0,05% para 0,3% (p/v). As placas de Petri foram incubadas a 37°C/72 

horas em anaerobiose (Anaerobac, Probac®, Brasil). 

Para as análises físico-químicas foram avaliados os valores de pH 

do produto pronto em potenciômetro digital (Tecnal, Piracicaba, Brasil) devidamente 

calibrado com soluções tampão de pH 7,0 e pH 4,0. Acidez total (% ácido lático) foi 

determinada através de titulação com NaOH 0,1mol/L (Anidrol, Diadema, Brasil) na 

presença do indicador fenolftaleína, medindo o teor de ácido lático presente em 

alíquota de 10 mL. 

O teor de cinzas, proteínas e extrato seco total (EST), foram 

determinados de acordo com as normas definidas pelo AOAC (2016). O teor de 

gordura foi determinado pelo método de Gerber (CASE; BRADLEY; WILLIAMS, 

1985) e o teor de carboidratos determinado por diferença (BRASIL, 2003). Todas as 

análises foram efetuadas em triplicata. 

O produto final foi submetido a testes microbiológicos para a 

quantificação de coliformes à 45°C em caldo verde brilhante (Oxoid, Cambridge, UK) 

pela metodologia proposta por Silva et al. (2001) e detecção de Salmonella através 

do método Reveal 2.0® licenciado pela AOAC (2011) (Neogen, Lansing, USA) 

conforme preconiza a legislação brasileira (BRASIL, 2001). Embora a legislação não 

preconize a avaliação de bolores e leveduras para leites fermentados ou cultivados 

(BRASIL, 2001), realizou-se a análise (Placa 3M™ Petrifilm™ St. Paul, USA) em 

atendimento à norma FIL IDF (BRASIL, 2007) e para identificar possíveis 

contaminações na manipulação durante a produção. 

 

2.4 Seleção do grupo de estudo 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Universidade Norte do Paraná, Paraná, Brasil (número do parecer 

2.183.534) (Anexo 1). 

Os voluntários foram selecionados através de convite público, 

entregue por agentes comunitários de saúde da Unidade Básica de Saúde Raul 

Castilho na cidade de Apucarana, Paraná, Brasil, com autorização do secretário de 

saúde da mesma (Anexo 2). 200 indivíduos acima do peso (IMC 25 a 29,9km²) foram 
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convidados a participar da seleção, dentre estes 132 participaram da reunião pública 

de apresentação do projeto.  

Após as avaliações antropométricas e entrevistas, 74 indivíduos 

adultos com sobrepeso, homens e mulheres, foram selecionados para integrar o 

grupo clínico da pesquisa. Entretanto, 5 indivíduos não concluíram o tratamento no 

período proposto. Dois apresentaram sintomas característicos de intolerância a 

lactose, dois tiveram indicação médica de uso de medicamentos anti-inflamatório e 

antibiótico e um indivíduo não seguiu a recomendação de ingestão do produto. 

Dessa forma, 69 pacientes (61 mulheres e 08 homens, com idade entre 18 e 59 

anos, média de 40,58 anos), concluíram o estudo. 

 

2.4.1 Critérios de inclusão e exclusão 
 

Foram incluídos indivíduos com idade entre 18 e 60 anos, com 

estado nutricional sobrepeso, cujo IMC é de 25.0 a 29.9 kg/m2 (WHO, 2016).  

Foram excluídos indivíduos que apresentassem doenças da tireoide, 

adrenal, renal, hepática, gastrointestinal, infecciosa ou oncológica e fizessem uso de 

terapia de reposição hormonal, vitaminas, suplementos antioxidantes, antibióticos e 

anti-inflamatórios ou de alimentos ou suplementos contendo microrganismos 

probióticos, além de intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. 

Ademais, os voluntários foram instruídos a não modificar seus 

hábitos alimentares e / ou práticas de atividades físicas ou outros fatores de estilo de 

vida ao longo do período de intervenção. 

 

2.5 Design do estudo 
 

O estudo se caracterizou como duplo-cego randomizado. Os 

voluntários receberam informações detalhadas sobre o propósito e os procedimentos 

do estudo e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) 

foi assinado por aqueles que concordaram em participar. 

Os 69 voluntários foram alocados em 2 grupos. Um grupo (n=36) 

dito Probiótico, que ingeriu diariamente 80 mL do leite probiótico com edulcorante 

contendo em média 1,2 x 109 UFC/mL de Bifidobacterium animalis subsp. lactis 

subsp. HN019 durante 60 dias. De forma semelhante, o segundo grupo, denominado 
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controle (n=33) recebeu diariamente, durante 60 dias, 80mL de um leite esterilizado 

com edulcorante. As medidas antropométricas e parâmetros bioquímicos foram 

avaliados no início do estudo (T0) e aos 60 dias (T60) da ingestão de leite probiótico. 

Sete frascos de 80 ml/semana, dos leites probiótico ou controle 

foram distribuídos a cada voluntário durante 60 dias e os pacientes receberam 

instruções para ingerir uma dose diária durante o café da manhã e armazenar o 

produto sob refrigeração. 

 

2.6 Exames clínicos 
 

O peso corporal foi mensurado pela manhã usando uma balança 

eletrônica de capacidade de 150 kg e variação de 100g (Omron, São Paulo, Brasil). 

Os pacientes foram instruídos a usar roupas leves, sem sapatos. A altura foi medida 

usando um estadiômetro portátil (Wiso, São José, Brasil) e o índice de massa 

corporal foi calculado (kg / m2). 

A circunferência da cintura (CC) foi medida em centímetros com fita 

métrica inelástica (Wiso, São José, Brasil), no ponto médio entre a crista ilíaca e a 

face externa da última costela. Já a circunferência do quadril (CQ) foi feita no nível 

da sínfise púbica, com a fita métrica inelástica circundando o quadril, na parte mais 

saliente entre a cintura e a coxa (BRASIL, 2004). A frequência das evacuações foi 

avaliada pela ficha de avaliação (Apêndice 2) e a análise da consistência fecal por 

meio da escala de Bristol (Anexo 3). 

A pressão arterial foi aferida com aparelho digital (Omron, São 

Paulo, Brasil) com o paciente sentado. 

 

2.7 Dosagens de parâmetros bioquímicos 
 

Os voluntários foram orientados a permanecerem 12 horas de jejum 

para a realização do exame. A coleta de sangue ocorreu na Unidade Básica de 

Saúde Raul Castilho na cidade de Apucarana, Paraná, Brasil, por um coletor 

capacitado do Laboratório Cetel/Sabin, (Londrina, Paraná, Brasil), sendo as 

amostras coletadas no tempo zero (dia anterior à ingestão dos leites) e aos 60 dias 

de consumo dos leites probiótico e controle.  

As concentrações de insulina basal, colesterol total, colesterol HDL, 
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colesterol LDL e glicose seguiram o fluxo normal de realização de exames no 

referido laboratório. O perfil lipídico e glicêmico foi obtido por análises de colesterol 

total e frações, triglicerídeos, gama-glutamiltransferase (GGT), alanino 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), glicose e insulina, bem 

como ferritina e hemoglobina, efetuadas por metodologias enzimática e cinética 

automatizadas com os equipamentos próprios do Laboratório Clínico CETEL.  O 

colesterol LDL foi realizado através do cálculo pela fórmula de Martin et al., (2013). A 

dosagem de insulina basal por quimioluminescência e a glicose pelo método 

enzimático.  

 

2.8 Análise estatística 
 

A análise estatística dos resultados obtidos foi realizada utilizando o 

software STATISTICA v.13.0 (Statsoft, Tulsa, EUA). O teste de Mann-Whitney foi 

realizado para comparar as diferenças entre os parâmetros dos grupos na linha de 

base e as diferenças entre os grupos de tratamento (alterações inter-grupos). O 

teste de pares correspondentes de Wilcoxon foi realizado para verificar as alterações 

da linha de base (alterações no intra-grupos). Os dados são apresentados como 

mediana (25% - 75%). A significância foi definida em p <0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após 14 h de fermentação o leite probiótico contendo B. lactis 

HN019 apresentou alta contagem do microrganismo probiótico com 1,2 x 109 

UFC/mL, pH de 5.36, teor de acidez de 0.38% (ácido láctico) (Tabela1), o que não o 

classifica como um leite fermentado, uma vez que se encontra abaixo do estipulado 

pela legislação brasileira, que preconiza 0,6 a 2,0% de acidez para este tipo de 

produto. Entretanto, contém alta contagem da bactéria, considerado um leite 

probiótico, por conter > 106 UFC/mL de bifidobactérias conforme a Norma FIL, 

117A:1988 (BRASIL, 2007). 

O conteúdo proteico foi de 3.92%, valor adequado de acordo com a 

legislação brasileira que estipula um mínimo de 2,9 g de proteína/100 g de produto 

(BRASIL, 2007). 
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Tabela 1 – Viabilidade e características físico-químicas do leite probiótico pronto 

para o consumo. 

  
 

ANÁLISES VALORES 

Log (UFC/mL) 9.08 ± 0,11 

pH 5,36 ± 0,02 

Acidez (%) 0,38 ± 0,01 

Proteínas (g/100ml) 3,92 ± 0,07 

Gordura (g/100ml) 0,00 ± 0,00 

Carboidratos (g/100ml) 4,08 ± 0,05 

EST (g/100ml) 8,81 ± 0,11 

Cinzas (g/100ml) 0,81 ± 0,01 

EST: Extrato seco total. Os resultados estão expressos em médias ± desvio padrão. Os dados são 
médias de 3 repetições independentes do produto pronto para consumo após um dia de produção. 
Fonte: Da autora 

 

O tempo de fermentação do leite foi superior à produção de 

fermentados lácteos tradicionais, cujos processos ocorrem em 3,5 a 6 h (DAVE; 

SHAH, 1997; THAMER; PENNA, 2006). No entanto, a fermentação de 14 horas foi 

determinada como adequada para a produção do leite probiótico, uma vez que neste 

tempo o produto apresentou coagulação, sabor suave e aroma típico de fermentado 

lácteo.  

Além da alta contagem de probióticos, sabe-se que bifidobactérias 

são usadas em fermentações de leite de modo limitado, pois, embora o leite seja um 

meio no qual contém nutrientes essenciais, aminoácidos e pequenos peptídeos, não 

é uma matriz adequada para o crescimento deste gênero de bactérias que não 

possuem atividade proteolítica adequada (PRASANNA; GRANDISON; 

CHARALAMPOPOULOS, 2014; SHAH, 2000). As bifidobactérias geralmente são 

usadas em combinação com outras bactérias do ácido lático (BAL) para produção de 

lácteos fermentados devido ao seu lento crescimento no leite (SHAH, 2000). 

Além disso, a produção de pouco ácido láctico ocasiona um tempo 

prolongado de fermentação e isso, pode ser explicado pelo metabolismo típico de 

bifidobactérias que produzem ácido acético e láctico na proporção molar de 3:2 

(DEVRIES; STOUTHAMER, 1967; SCARDOVI; SGORBATI; ZANI, 1971; 

SIDARENKA; NOVIK; AKIMOV, 2008).  

O monitoramento da vida útil do produto evidenciou alta taxa de 

viabilidade (9 log UFC/mL) e sobrevivência da linhagem HN019, bem como baixa 

atividade de pós-acidificação durante o armazenamento refrigerado (Figura 1), que 
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são características positivas. A viabilidade foi reduzida em apenas um ciclo 

logarítmico a partir dos 30 dias de armazenamento, o que também é observado aos 

45 e mantendo-se aos 60 dias (p<0,05). Entretanto, o número de bifidobactérias se 

manteve superior ao recomendado pela legislação para leites fermentados ou 

cultivados (BRASIL, 2007). 

 
Figura 1- Acidez titulável, pH e viabilidade da B. lactis HN019 (Log UFC/mL), no leite 

probiótico, avaliados durante 0, 1, 7, 14, 21, 30, 45 e 60 dias sob refrigeração a 

5±1˚C. 

 

Os resultados são expressos como valor médio ± desvio padrão, n=9. * Dia 0= dados observados no 
mesmo dia de produção. Letras iguais nas linhas não apresentaram diferença significativa pelo teste 
de Tukey (p<0,05). 
Fonte: Da autora 

 

Adicionalmente, não foram detectados microrganismos patogênicos, 

conforme preconiza a legislação (BRASIL, 2001), Portanto, o produto foi 

caracterizado como adequado para consumo. O produto formulado pode ser 

caracterizado como leite cultivado desnatado diet ou leite probiótico desnatado diet 

(BRASIL, 2007). 

A administração do probiótico não resultou em diferença significativa 

no IMC, circunferência abdominal, pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) 

dos participantes do grupo probiótico (Tabela 2). Em estudo com B. lactis HN019, 

houve redução significativa no peso corporal e da circunferência abdominal de 

indivíduos com síndrome metabólica, sem, no entanto, alterar a pressão sanguínea 

(BERNINI et al., 2016). 
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Tabela 2- Dados antropométricos e pressão sanguínea relativos aos grupos controle 

e probiótico avaliados no tempo zero, 30 e 60 dias. 

Parâmetro 
Período 
avaliado 

Grupo Controle 
n=33 

Valor p Grupo Probiótico n=36 Valor p 

IMC (Kg/m
2
)  

T0 26,8 (25,6 - 29,2) 

0,039 
a
 

27,5 (25,8-29,4) 

0,825 T30 26,5 (25,5-29,7) 27,6 (25,9-29,4) 

T60 26,5 (25,5-29,4) 27,6 (25,8 - 29,5) 

CC (cm) 
A
 

T0 86 (81-91) 

<0,001 
a
 

89,2 (82-93) 

<0,002
 a
 T30 85 (76-87) 84,5 (81-91,3) 

T60 84 (78,5-88) 87,3 (81,-92,4) 

CQ (cm) 
A
 

T0 107 (103-109) 

0,006
 a
 

108 (104-112) 

0,015
 a
 T30 105 (102-109) 106,5 (103,9-110) 

T60 106 (103-109) 107,5 (103,8-110) 

CA (cm) 

T0 94,5 (90-100) 

0,161 

97,5 (92-101,9) 

0,979 T30 95 (89-99) 94,8 (92-100,3) 

T60 93 (89-99) 96 (93-102,1) 

PAS (mHg) 

T0 12 (10-12) 

0,654 

12 (11-12) 

0,311 T30 11 (10-12) 11 (10-12) 

T60 11 (10-12) 11 (10-12) 

PAD (mHg) 

T0 8 (6-8) 

0,904 

8 (7,8-8) 

0,128 T30 7 (6-7) 7 (6-8) 

T60 7 (7-8) 7,3 (7-8) 

IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência Cintura; CA: Circunferência Abdominal; CQ: 
circunferência do quadril; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. Mediana 
(25%-75%). Teste de Mann-Whitney para avaliar diferenças inter-grupos e teste de Wilcoxon pareado 
para avaliar a diferença das medidas intra- grupo para os grupos controle e probiótico. 

a 
Diferença 

intra-grupo (p<0,05). 
A
 Diferença inter-grupos (p<0,05). 

Fonte: Da autora. 

 

Os resultados deste estudo não demonstraram redução de peso 

corporal nos indivíduos com sobrepeso do grupo probiótico. Já, em estudo anterior, 

utilizando a mesma linhagem durante 45 dias, nosso grupo de pesquisas, relatou 

diminuição no IMC de pacientes com síndrome metabólica (BERNINI et al., 2016). O 

que evidencia que os efeitos fisiológicos dos probióticos são, não só dependentes da 

linhagem (SCAVUZZI et al., 2015), mas também do estado de saúde do alvo de 

estudo (KADOOKA, et al. 2010; MOKHTARE, et al., 2017).  

No entanto, a diminuição significativa da circunferência da cintura e 

do quadril (p<0.05) foi observada nos dois grupos. Kadooka et al. (2010), utilizando 

Lactobacillus gasseri em indivíduos adultos com IMC entre 24.2 a 30,7 kg/m2, 

verificaram que o probiótico determinou redução de adiposidade visceral, além de 

redução de peso corporal e circunferência da cintura comparado ao placebo. 



43 
 

Um dos mecanismos propostos para redução da adiposidade 

abdominal é a redução no estado inflamatório corporal (KADOOKA et al., 2010), que 

pode ser mensurado pela dosagem de citocinas pró-inflamatórias, o que foi 

observado em trabalho simultâneo ao presente estudo (Dados não publicados). A 

obesidade está associada a processo de inflamação crônica, caracterizada por 

produção anormal de citocinas e a ativação de processos inflamatórios 

(HOTAMISLIGIL, 2006). A composição da microbiota pode influenciar neste 

processo, haja vista que aumenta espécies produtoras de lipolissacarídeo (LPS) 

bacteriano, um componente de parede celular de bactérias Gram negativas, que 

pode ser derivado de uma dieta rica em lipídios, levando a danos na barreira 

intestinal. O aumento das concentrações de LPS aumenta a ativação de 

macrófagos, e como consequência a produção de citocinas inflamatórias no 

intestino, aumentando os níveis de ácidos graxos livres no fígado, tecido adiposo e 

muscular (CANI et al., 2008; MORAES et al., 2014). 

Estudo realizado com ratos obesos suplementados com o probiótico 

L. reuteri, os autores identificaram o bloqueio do acúmulo de gordura abdominal, 

bem como a modulação do perfil pró-inflamatório dos animais (POUTAHIDIS et al., 

2013). Outros autores também relataram redução do peso corporal e adiposidade 

em animais por ação de probióticos Lactobacillus sakei OK67, Lactobacillus casei 

CRL 431 e Bifidobacterium animalis ssp . lactis 420 (LIM et al., 2016; NUÑEZ., et al, 

2014; STENMAN et al., 2014;). Além de Efeitos na perda de peso e redução de 

adiposidade em indivíduos com obesidade cujo IMC estava acima de 30 kg/m2 

(KADOOKA et al., 2013; JUNG et al., 2013; SANCHEZ et al., 2014; BERNINI et al., 

2014). 

Embora, neste trabalho, a diversidade microbiana não tenha sido 

avaliada, o desenvolvimento da obesidade em humanos pode ser influenciado pelas 

proporções relativas de dois filos principais de bactérias da microbiota intestinal, os 

Bacteroidetes e as Firmicutes, e que suas atividades metabólicas intestinais facilitam 

a extração e o armazenamento das calorias ingeridas (BACKHED et al., 2009).  

Assim, a composição da microbiota de indivíduos obesos se diferencia da microbiota 

de indivíduos com eutrofia, especificamente na proporção destes filos e uma maior 

proporção de Firmicutes é relatada em indivíduos obesos (LEY et al., 2006; 

TURNBAUGH et al., 2009). 

A frequência média de evacuações semanal do grupo controle não 
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teve aumento significativo no tempo zero e aos 30 dias de tratamento, 

posteriormente voltou à linha de base (p=0.887). Por outro lado, no grupo probiótico 

esta frequência aumentou significativamente aos 30 dias e se mantém no período 

avaliado (p<0.001) (Figura 2). Esse efeito de aumento pode ser atribuído à variação 

da microbiota alóctone, devido à ingestão de alto número da linhagem administrada 

(SAARELA et al, 2000). 

Os microrganismos probióticos modificam a microbiota intestinal 

melhorando a composição da microbiota. O metabolismo dos probióticos pode 

alterar os sintomas e a motilidade intestinal. Esses efeitos se devem a capacidade 

de alguns probióticos aumentar a produção de lactato e ácidos graxos de cadeia 

curta, reduzindo o pH intestinal, acelerando o peristaltismo e regularizando o tempo 

de trânsito intestinal (MARTEAU et al., 2002). 

Barbara et al. (2005) aponta os mecanismos responsáveis pela 

motilidade intestinal, são eles: liberação de substancias bacterianas ou produtos 

finais da fermentação de bactérias; fatores neuroendócrinos intestinais e; 

mediadores liberados pela resposta imune. 

 

Figura 2- Média da frequência de evacuações semanal dos grupos controle e 

probiótico nos tempos zero, 30 e 60 dias de tratamento. 
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A consistência e o formato das fezes foram avaliados pela escala de 

Bristol (LEWIS; HEATON, 1997) (ANEXO III). A escala é descritiva e visual e consta 
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como amendoim (difícil para evacuar); Tipo 2- forma de salsicha, mas segmentada; 

Tipo 3- formato de linguiça com rachaduras na superfície; Tipo 4- alongada com 

formato de salsicha, lisa e macia; Tipo 5- pedaços macios e separados, com bordas 

bem definidas (fácil de sair); Tipo 6- massa pastosa e fofa, com bordas irregulares; 

Tipo 7- totalmente líquida, sem pedaços sólidos (MARTINEZ; AZEVEDO, 2012). 

De acordo com os critérios de Roma III, considera-se na escala de 

Bristol que os tipos 1 e 2 são indicativos de constipação, os tipos 3, 4 e 5 de 

consistência “ideal” de fezes, ou seja, padrão normal de evacuação, e os tipos 6 e 7 

como padrão diarreico (DROSSMAN, 2006). 

 A frequência de evacuações dos grupos controle e probiótico foram 

avaliadas considerando a evolução na escala de Bristol. Em cada tempo, T0, T30 e 

T60, os grupos controle e probiótico foram divididos: não evoluiu para 3-5, manteve-

se no 3-5, evoluiu para 3-5. Conforme Figura 3A, B e C, observa-se que houve 

aumento na frequência de evacuações nas variações do T0, T30 e T60 no grupo 

probiótico e redução na frequência de evacuações do grupo controle.
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Figura 3- Frequência de evacuação de acordo com a evolução na Escala de Bristol 
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Gopal, Prasad e Gill (2003) e Waller et al. (2011) observaram que a 

suplementação de B. lactis HN019 promoveu alterações benéficas na mucosa 

intestinal e regularizou o tempo de transito intestinal em indivíduos com histórico de 

tempo de transito intestinal lento e constipação intestinal. Favreto; Pontin; Moreira 

(2013), Yang et al. (2008) e Ishizuka et al. (2012) observaram regulação no tempo de 

transito intestinal e constipação intestinal a partir da suplementação dos probióticos 

B. lactis bi07, B. lactis DN173010 e B. lactis GCL2505. 

Nos dois períodos de avaliação (T0 e T60), não houve diferença 

significativa intra-grupos ou inter-grupos para os parâmetros bioquímicos insulina 

basal, ferritina, Gama GT (gama glutamil transferase), TGP, PCR ultrasensível, 

glicose, creatinina e hemoglobina (Tabela 3).  Estudo recente com os probiótico L. 

rhamnosus, L. acidophilus e B. bifidum adicionados na dieta de camundongos por 5 

semanas melhoraram os níveis de insulina e promoveram perda de peso pela 

suplementação dos probiótico na dieta de camundongos. Os autores associaram 

esses efeitos à redução de moléculas pró-inflamatória, interleucina-6 e TNFα 

(BAGAROLLI et al., 2017). 

Os níveis de TGO reduziram significativamente nos grupos controle 

(p<0,02) e probiótico (p<0,04).  A TGO (AST), assim como o TGP é importante no 

diagnóstico de lesões hepáticas. 
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Tabela 3- Parâmetros laboratoriais do grupo controle e grupo probiótico avaliados no 

tempo zero (T0) e após 60 dias de tratamento. 

Parâmetros 
Período 
avaliado 

Grupo Controle 
n=33 

Valor p Grupo Probiótico n=36 Valor p 

Insulina Basal 
(uIU/mL) 

T0 8,6 (6,5-13,8) 
0,205 

9,7 (6,6-14,1) 
0,873 

T60 11,4 (7,9-13,8) 9,7 (7,7-12,9 

Ferritina (ng/mL) 
T0 55,2 (24,3-109,8) 

0,411 
64,1 (34,6-102,1) 

0,55 
T60 45,4 (27,1-79,2) 51,8 (23,3-107,9) 

Gama GT (U/L) 
T0 17 (13-29) 

0,736 
15,5 (13,8-21,3) 

0,053 
T60 19 (15-25) 17 (14,8-28,8) 

Triglicérideos 
(mg/dL) 

T0 86,2 (62,7-118,2) 
0,253 

123,6 (82,8-158,4) 
0,654 

T60 100,9 (70,3-123) 103,6 (76,2-163,4) 

Colesterol Total 
(mg/dL) 

T0 
178,1 (158,3-

210,7) 
0,401 

183,2 (161,7-220,6) 
0,677 

T60 
189,6 (164,6-

219,1) 
181,4 (165,8-210) 

HDL-
colesterol(mg/dL) 

T0 46,2 (43,5-54,9) 
0,775 

47,1 (41,1-55,2) 
0,296 

T60 48,9 (43,5-56,5) 51,9 (41,3-55,4) 

LDL-colesterol 
(mg/dL) 

T0 105 (86-133) 
0,405 

113 (93,8-144,5) 
0,346 

T60 122 (93-147) 106,5 (90-129,8) 

TGO (U/L) A 
T0 19,6 (16,6-21,6) 

0,002
a
 

19,3 (17-21,4) 
0,004

a
 

T60 16 (14,4-17,7) 15,6 (13,1-18 

TGP (U/L) 
T0 18,3 (13,8-27) 

0,509 
17,8 (13,3-22,6) 

0,568 
T60 17 (14,7-23,2) 17,8 (12,7-24,3) 

PCR 
Ultrassensível 
(mg/dL) 

T0 2,6 (1,4-3,4) 
0,063 

3 (1,6-6,5) 
0,428 

T60 3,3 (1,9-4,6) 3,1 (1,6-8,4) 

Glicose (mg/dL) 
T0 87,5 (82,6-94,7) 

0,52 
87,2 (83,8-93,5) 

0,599 
T60 87,3 (80,4-94,9) 86,1 (82,2-93,9) 

Creatinina 
(mg/dL) 

T0 0,7 (0,7-0,8) 
0,074 

0,7 (0,7-0,9) 
0,941 

T60 0,8 (0,7-0,9) 0,8 (0,7-0,9) 

Hemoglobina 
(g/dL) 

T0 13,4 (12,7-14,2) 
0,321 

13,3 (12,9-14) 
0,896 

T60 13,8 (13-14,4) 13,4 (13,1-13,7) 

Mediana (25%-75%) e resultados do teste de Wilcoxon pareado para avaliar a diferença das 

medidas intra-grupo para os grupos controle e probiótico. GAMA GT: GAMA Glutamil 
transferase; TGO: aspartato aminotransferase; TGP: alanina aminotransferase; PCR 
ultrasensível: Proteína C reativa ultrasensível. a diferença intra-grupo (p<0,05). A Diferença 

inter-grupos (p<0,05). 
Fonte: Da autora. 

 

Não houve redução significativa dos níveis de triglicerídeos, 

colesterol total e LDL colesterol e HDL colesterol nos grupos controle e probiótico. 

Em estudo realizado por Bernini et al. (2016) com B. lactis HN019 houve redução 

significativa nos mesmos parâmetros em indivíduos com síndrome metabólica, o que 
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pode indicar que a linhagem modula de forma menos intensa dependendo do grupo 

avaliado.  

Os mecanismos relatados para estes efeitos sugerem que ocorre 

assimilação do colesterol na multiplicação bacteriana ou a ligação do colesterol à 

superfície da parede celular destas bactérias, impedindo a absorção dos lipídios do 

intestino para a corrente sanguínea (BRASHEARS; GILLILAND; BUCK, 1998). 

Achados na literatura confirmam a capacidade de redução nos níveis 

lipídicos a partir da utilização de microrganismos probióticos (OSTRADAHIMI et al., 

2015; EJTAHED et al., 2011; GUARDAMAGNA et al, 2014; BERNINI et al, 2016). 

Outro mecanismo pelo qual a microbiota intestinal pode modular o metabolismo e a 

ingestão de energia é a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) a partir 

de polissacarídeos não digeríveis. AGCC como o acetato, butirato e propionato são 

produzidos por fermentação bacteriana e funciona como substratos de energia, bem 

como reguladores da saciedade e ingestão alimentar (SHEN, OBIN; ZHAO, 2013). 

Neste estudo, B. lactis HN019 apresentou efeito positivo melhorando 

o trânsito intestinal em indivíduos com sobrepeso, o que refletiu diretamente na 

frequência de evacuação semanal e consistência das fezes. Diante dos dados 

analisados neste estudo, conclui-se que o probiótico é linhagem específica e modula 

de maneira diferente dependendo da população em estudo.  
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5. CONCLUSÃO GERAL  

 
O leite contendo B. lactis HN019 foi caracterizado como probiótico 

devido à alta viabilidade da linhagem 9,6 x 1010 UFC/dose pronto para o consumo. 

Os efeitos da ingestão do leite probiótico apontaram que: 

- O grupo probiótico e controle apresentaram redução significativa na 

circunferência da cintura (p < 0,002 e p<0,01) e circunferência do quadril (p < 0,015 

e p<0.006), respectivamente; 

- Reduziu os níveis de TGO para os grupos probiótico (p<0,004) e 

controle (p<0,002); 

- Melhorou a consistência das fezes e aumentou a frequência das 

evacuações (p<0,001). 

Os dados apresentados evidenciam a importância dos 

microrganismos probióticos como uma alternativa no tratamento de doenças 

metabólicas como sobrepeso/obesidade. Entretanto, os mecanismos envolvidos na 

relação microbiota intestinal e desordens metabólicas devem ser melhores 

esclarecidos. 

Contudo, os resultados obtidos mostraram que a ingestão de B. 

lactis HN019 pode desempenhar efeitos positivos na microbiota intestinal de 

indivíduos com sobrepeso. 
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APENDICES 
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APENDICE 1- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
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APENDICE 2- FICHA DE AVALIACAO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DATA: 

  /  /   

Nome:  

Data nascimento:  Idade  Sexo: F( ) 
Estado civil:  

Email:  

Telefone:  

Profissão:  

Endereço:  

DESORDENS ORGÂNICAS 

Infância  

Adulta  

Cirurgias realizadas  

  

Tabagismo:  Há quanto tempo: Alcool: Frequência: 
Tipo Sanguíneo:  

Qualidade do sono:  Horas de sono por noite:  

SISTEMA REPRODUTOR 

Idade da menarca  

Ciclo menstrual Regular? Sim  Não  Dias  

Cólicas Sim  Não  

TPM Sim  Não  

Menopausa Sim  Não  Idade  

Uso de TRH Sim  Não  

Sintomas  

Uso de medicamentos/ Suplementos – Atual 
Nome/fabricante Dose e frequência Há quanto tempo Motivo 

    

    

História Clínica 

DOENÇAS  

DM  

DCV  

HAS  

Doenças renais  

Doenças Hepáticas  

Câncer  

Obesidade/Sobrepeso  

 

 
DIGESTÃO E HÁBITO INTESTINAL 

Mastigação: lenta ou rápida  

Tempo das refeições  

Dificuldade de digestão  

Intolerancia a Lactose:  Alergia a PTN do  

Evacuação diária?  

No evacuações/dia  
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Sente dificuldade?  

Usa laxante?  

Tipo de fezes pela 

Escala de Bristol 
1(  )  2( ) 3( ) 4( ) 5(  ) 6( ) 7( ) 

INQUÉRITO ALIMENTAR 

Hábitos alimentares 

ATIVIDADE FÍSICA Duração Frequência Semanal 

LEITE E DERIVADOS FREQUENCIA SEMANAL TIPO 
   

   

   

   

 

ANTROPOMETRIA 
Nome do participante:    

 

Idade:    
 

 
 

Peso atual  

Altura  IMC:  

Estado Nutricional  

Circunferências Cintura  Abdominal  

 Quadril  P.A  



63 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1- PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO 2- AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 



69 
 

ANEXO 3- ESCALA DE BRISTOL 

 
 

Fonte: google imagens 


