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RESUMO 

 
O sobrepeso tem se mostrado um expressivo problema de saúde pública no mundo, tendo em 

vista que se trata de um precursor da obesidade. O risco do desenvolvimento de outras 

doenças crônicas, como, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemia, doenças 

cardiovasculares, entre outras é aumentado nesse grupo de indivíduos. A adoção de uma dieta 

saudável, com inclusão de probióticos e produtos lácteos fermentados, associada à prática 

regular de exercícios físicos são importantes na prevenção do sobrepeso. Alimentos com 

adição de probióticos, como bifidobactérias, são alvos de investigação, tendo em vista a 

capacidade destes microrganismos de promoverem vários efeitos favoráveis a saúde, como 

por exemplo, a redução do índice de massa corporal, triglicerídeos, colesterol total, glicose e 

insulina, além da promoção do equilíbrio da microbiota intestinal. Os efeitos de um leite 

probiótico com B. lactis HN019 e um controle, foram avaliados em trinta e um indivíduos 

com sobrepeso, os quais foram divididos em dois grupos: grupo controle, que ingeriu leite 

esterilizado (n = 16) (GC) e grupo probiótico (GP) (n = 15) que consumiu o leite probiótico 

durante 60 dias. Os efeitos da B. lactis foram avaliados por dados antropométricos: perímetro 

da cintura e do quadril e cálculo de índice de massa corporal (IMC). Também foi avaliada a 

pressão arterial e alguns parâmetros bioquímicos: colesterol total, colesterol HDL, colesterol 

LDL, triglicerídeos (TG), glicose e insulina, gama-glutamiltransferase (GGT), alanino 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), PCR-Ultrassensível, creatinina 

e ferritina em amostras sanguíneas dos voluntários nos tempos zero e após 60 dias de 

intervenção. Após ingestão diária de 80 mL do leite probiótico, os indivíduos do GP 

apresentaram redução significativa na circunferência do quadril (p= 0,002) nos níveis de TG 

(p=0,030), colesterol LDL (VLD) e colesterol LDL (TRI2) (p= 0,030). Houve também um 

aumento de 25,28% nos níveis de colesterol HDL (p=0,012). Não houve alteração 

significativa (p>0,05) nos parâmetros inflamatórios analisados, no entanto foi possível 

observar redução de 20% nos níveis de PCR-Ultrassensível. Em conclusão, os dados 

apresentados sugerem que intervenções clínicas com o uso da linhagem B. lactis HN019, 

podem promover um efeito positivo na saúde de indivíduos com sobrepeso, melhorando o 

perfil lipídico, o que pode levar à melhora da saúde com consequente redução dos fatores de 

risco cardiovasculares em pacientes com sobrepeso. 

 

Palavras-chave: Sobrepeso; Bifidobacterium lactis; Probióticos; Obesidade; Microbiota. 
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ABSTRACT 

 

Overweight has been shown to be a significant public health problem in the world, 

considering that it is a precursor to obesity. The risk of developing other chronic diseases, 

such as type 2 diabetes mellitus (DM2), dyslipidemia, cardiovascular diseases, among others, 

is increased in this group of individuals. The adoption of a healthy diet, including probiotics 

and fermented dairy products, associated with the regular practice of physical exercises are 

important in preventing overweight. Foods with the addition of probiotics, such as 

bifidobacteria, are targets for investigation, considering the ability of these microorganisms 

to promote various health-promoting effects, such as, for example, the reduction of body 

mass index, triglycerides, total cholesterol, glucose and insulin, besides promoting the 

balance of the intestinal microbiota. The effects of a probiotic milk with B. lactis HN019 and 

a control were evaluated in thirty-one overweight individuals, who were divided into two 

groups: control group, who ingested sterilized milk (n = 16) (CG) and probiotic (GP) (n = 

15) who consumed probiotic milk for 60 days. The effects of B. lactis were evaluated using 

anthropometric data: waist and hip circumference and calculation of body mass index (BMI). 

Blood pressure and some biochemical parameters were also evaluated: total cholesterol, HDL 

cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides (TG), glucose and insulin, gamma- 

glutamyltransferase (GGT), alanine aminotransferase (ALT), aminotransferase (AST), PCR- 

Ultra-sensitive, creatinine and ferritin in blood samples from volunteers at zero times and 

after 60 days of intervention. After a daily intake of 80 mL of probiotic milk, the individuals 

in the GP showed a significant reduction in hip circumference (p = 0.002) in the levels of TG 

(p = 0.030), LDL cholesterol (VLD) and LDL cholesterol (TRI2) (p = 0.030). There was also 

a 25.28% increase in HDL cholesterol levels (p = 0.012). There was no significant change 

(p> 0.05) in the inflammatory parameters analyzed, however it was possible to observe a 

20% reduction in the levels of ultrasensitive CRP. In conclusion, the data presented suggest 

that clinical interventions using the B. lactis HN019 strain, can promote a positive effect on 

the health of overweight individuals, improving the lipid profile, which can lead to improved 

health with a consequent reduction in factors cardiovascular risk factors in overweight 

patients. 

 

Keywords: Overweight; Bifidobacterium lactis; Probiotics; Obesity; Microbiota. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O sobrepeso e a obesidade são definidos pela Organização Mundial da Saúde como 

acúmulo anormal ou excessivo de gordura que apresenta risco à saúde (OMS, 2019), A 

origem de ambos é multifatorial, incluindo a combinação entre predisposição genética e 

fatores ambientais, comportamentais, psicológicos e fisiológicos (OMS, 2003; OMS, 2019). 

O sobrepeso pode ser caracterizado pelo aumento excessivo de gordura corporal, devido ao 

desequilíbrio energético ocasionado pela elevada ingestão de macronutrientes e redução do 

gasto energético (TAVARES et al., 2010; FONTAINE et al., 2003). 

Esta condição pode predispor o indivíduo a diversas doenças crônicas não 

transmissíveis, tais como hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana, diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2), dentre outras (ABESO, 2016; OMS, 2019). Recentemente, diversos 

estudos têm avaliado os efeitos de bactérias probióticas em diversas doenças que acometem 

o organismo humano, destacando-se a obesidade e o sobrepeso (MENGHERI, 2008; 

PANWAR et al., 2013; WOLF, LORENZ, 2012). 

A linhagem Bifidobacterium lactis subsp. HN019 tem sido estudada e aplicada em 

produtos lácteos probióticos, sendo reconhecida como uma bactéria promotora da saúde. 

Vários estudos demonstraram os efeitos benéficos dessa bactéria, dentre eles estão, a redução 

do índice de massa corporal (IMC), redução dos níveis sanguíneos de triglicerídeos (TG), 

colesterol total, glicose e insulina, além da promoção do equilíbrio da microbiota intestinal 

(BERNINI, et al.; 2016; OLIVEIRA, 2020; CHEN et al., 2011; KONDO et al., 2010; AN et 

al., 2011; BOMHOF et al., 2014; STENMAN et al., 2014; GOPAL; PRASAD; GILL, 2003). 

Dessa forma, este trabalho teve como propósito utilizar 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, perfil lipídico e 

glicídico, bem como nos parâmetros inflamatórios comparando os dados antes (T0) e após 

60 dias (T60) de intervenção. 



10 
 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.1. SOBREPESO E OBESIDADE 

 
 

Em dados fornecidos pela OMS, em 2018 mais de 1,9 bilhão de adultos, com 18 anos 

ou mais, apresentavam excesso de peso. Destes, mais de 650 milhões eram obesos (OMS, 

2018). 

O diagnóstico para determinar o grau de sobrepeso ou obesidade de uma pessoa é o 

índice de massa corporal (IMC), que é calculado pelo peso corporal em quilogramas (kg) 

dividido pela altura em metros ao quadrado (m²). Uma pessoa com um IMC de 30kg/m² ou 

mais é considerada obesa e uma pessoa com IMC entre 25,0 e 29,9 kg/m² é considerada acima 

do peso (OMS, 2019). 

Tanto o sobrepeso como a obesidade são considerados um fator de risco para o 

desenvolvimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, como: diabetes mellitus tipo 

2 (DM2), dislipidemia, doenças cardiovasculares, desordens músculos-esqueléticas e alguns 

tipos de câncer (ABESO, 2016; OMS, 2018). 

A causa do sobrepeso e da obesidade não pode ser definida apenas por um 

desequilíbrio energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas, mas também por 

influência de fatores genéticos, fatores ambientais, comportamentais, psicológicos e 

fisiológicos. Além disso, o desequilíbrio da microbiota do trato gastrointestinal (TGI) tem 

sido fortemente associada à obesidade (LEY et al., 2006; SANZ; SANTACRUZ; GAUFFIN, 

2010; ZHANG et al., 2009) 

A prevenção do sobrepeso/obesidade inclui mudança no estilo de vida, mudanças 

comportamentais, fármacos e cirurgia bariátrica e metabólica. A mudança no estilo de vida 

considera modificação na dieta com restrição calórica, associado à atividade física, a fim de 

promover um balanço energético negativo para gerar perda de peso corporal (ABESO, 2016; 

BRAY et al., 2018). 

É destacada também a importância da terapia cognitivo-comportamental no 

tratamento, motivando o paciente para que não haja recaída durante o mesmo, e recuperação 

de peso corporal. Além disso, alguns fármacos também podem auxiliar na redução do peso 

corporal (ABESO, 2016). A cirurgia bariátrica é a última alternativa de tratamento para 

obesidade, empregada somente quando os demais tratamentos não obtiverem sucesso 

(SBCBM, 2017). 
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Sabe-se que uma alimentação saudável rica em frutas e vegetais, ricos em fibras, com 

inclusão de probióticos e produtos lácteos fermentados, são indicados para aumentar a 

diversidade da microbiota intestinal, a fim de obter-se um impacto benéfico sobre o 

sobrepeso através da restauração de uma microbiota saudável (GRAF et al., 2015; 

MARETTE, PICARD-DELAND, 2014). 

Neste contexto, há ainda evidências de que o consumo de produtos lácteos contendo 

probióticos resulta na redução do colesterol sanguíneo, o que pode ser útil na prevenção do 

sobrepeso (SIMONS; AMANSEC; CONWAY, 2006). 

 
2.2. PROBIÓTICOS 

 
 

A primeira observação do papel positivo desempenhado por algumas bactérias 

selecionadas é atribuída a Eli Metchnikoff, ganhador do Prêmio Nobel da Rússia quando 

trabalhava no Instituto Pasteur no início do século passado. Sua teoria dizia que a saúde 

poderia ser melhorada, e também que a senilidade poderia ser retardada, manipulando o 

microbioma intestinal com bactérias benéficas para o hospedeiro encontradas no iogurte 

(METCHNIKOFF, 1910). 

A definição mais recente de probióticos os descrevem como, "microrganismos vivos, 

que quando consumidos em quantidades adequadas, conferem efeito benéfico sobre a saúde 

do hospedeiro" (HILL et al., 2014). De acordo com essa definição, para um microrganismo 

ser considerado um probiótico, ele precisa cumprir alguns pré-requisitos: as cepas probióticas 

devem ser oriundas de origem humana e precisam estar vivas no momento da ingestão; ser 

seguro; sem possibilidade de gerar resistência aos antibióticos; capacidade de sobreviver ao 

ácido clorídrico do estômago e aos ácidos biliares; capacidade de se manter, reproduzir e 

colonizar o intestino; capacidade de conferir um efeito benéfico ao hospedeiro; ter atividade 

antimicrobiana e contribuir com o equilíbrio da microbiota intestinal (JUNGERSEN et al., 

2014; GIBSON; FULLER, 2000). 

O uso de produtos alimentícios como veículos para as cepas probióticas é importante 

para se verificar a adaptabilidade e a compatibilidade dos microrganismos. Além disso a 

utilização de produtos lácteos, também contribuem para a sobrevivência dos probióticos ao 

suco gástrico, por apresentar efeito tamponante e protetor (ROSS, 2005; KOMATSU; 

BURITI; SAAD, 2008). 
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Membros da família Lactobacillacea do gênero Bifidobacterium spp. estão entre os 

microrganismos mais utilizados como probióticos, um número crescente de alimentos 

probióticos estão disponíveis para o consumidor (FAO, 2006). 

Estudos moleculares e genéticos permitiram a determinação dos efeitos benéficos dos 

probióticos, envolvendo quatro mecanismos principais: I) Antagonismo através da produção 

de substâncias antimicrobianas (VANDENBERGH, 1993); II) Competição com patógenos 

por adesão ao epitélio e por nutrientes (GUILLOT, 2003); III) Modulação do sistema 

imunológico do hospedeiro (ISOLAURI et al., 2001); e IV) Inibição da produção de 

bacteriocinas (BRANDÃO et al., 1998). 

É importante ressaltar que os efeitos benéficos de um determinado probiótico são 

específicos para cada cepa e não podem ser considerados como geral para outras linhagens 

da mesma espécie, ou outras espécies, de bactérias ou leveduras (BERTAZZONI, et al. 2013; 

FAO/OMS, 2006; GUEIMONDE; SALMINEN, 2006, HILL et al., 2014; JUNGERSEN et 

al., 2014). 

2.2.1. Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 

 
A primeira observação de bifidobactérias documentada, foi realizada por um pediatra 

francês, chamado Henry Tissier, ele observou que crianças com diarreia possuíam nas fezes 

um baixo número de bactérias caracterizadas por uma morfologia em forma de Y. Estas 

bactérias “bífidas” eram, ao contrário, abundantes em crianças saudáveis. Tissier então 

sugeriu que essas bactérias poderiam ser administradas em pacientes com diarreia para ajudar 

a restaurar uma flora intestinal saudável. (TISSIER, 1906). 

As bifidobactérias são habitantes naturais da microbiota intestinal humana e de outros 

mamíferos, aves e insetos. São consideradas gram-positivas, caracterizadas por serem 

catalase negativa, não produtoras de gás, sacarolíticos, imóveis, não formadoras de esporos, 

possuindo formato de bastonetes irregulares, por vezes dispostos em pares (MEILE et al., 

1997). A temperatura ideal de multiplicação deste microrganismo é de 39°C a 42°C, são 

anaeróbias, embora possuam uma certa tolerância ao oxigênio (MEILE et al., 1997). 

Elas são comumente classificadas como bactérias ácido lácticas (BAL). As BALs 

desempenham um papel importante na manutenção da homeostase intestinal 

(ARUNACHALAM; GILL; CHANDRA, 2000). No entanto, 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 da família Lactobacillaceae produzam 
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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 BALs (SIDARENKA; 

AKIMOV; NOVIK, 2008). 

B. lactis HN019 é uma linhagem que possui vários efeitos relacionados à saúde, na 

tabela 1 podemos observar alguns estudos que demonstram a redução do índice de massa 

corporal, triglicerídeos, colesterol total, lipoproteína de baixa densidade e glicose e insulina, 

além da promoção do equilíbrio da microbiota intestinal. 

 
Tabela 1 Efeitos benéficos à saúde da B. lactis HN019 

 

Efeitos Autores 

Redução o índice de massa corporal, triglicerídeos, 

colesterol total, lipoproteína de baixa densidade. 

 

BERNINI, et al., 2016; OLIVEIRA, 2020 

 
Reduções nos níveis de glicose e insulina e / ou melhor 

tolerância à glicose. 

 

CHEN et al., 2011; KONDO et al., 2010; 

AN et al., 2011; BOMHOF et al., 2014; 

STENMAN et al., 2014. 

 
 

Imunomodulação 

MILLER et al., 2017; ARUNACHALAM; 

GILL; CHANDRA, 2000; BERNINI et al., 

2016; GOPAL et al., 2001; SHU et al., 

2000; SHU; GILL, 2001; SHU; QU; GILL, 
2001 

Inibição de bactérias patogênicas como Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli 0157:H7, Salmonella 

typhimurium e rotavírus 

GOPAL et al., 2001; SAZAWAL et al., 

2004; SHU et al., 2000; SHU; QU; GILL, 
2001 

Promoção do equilíbrio da microbiota do TGI humano; 

adesão a linhagens de células humanas 

 

GOPAL; PRASAD; GILL, 2003 

 

Capacidade de sobrevivência no trânsito do TGI 

humano 

 

WALLER et al., 2011; 
ARUNACHALAM; GILL; CHANDRA, 

2000; GOPAL; PRASAD; GILL, 2003 

Redução da incidência e prevalência de doenças 

comuns na infância 

 

SAZAWAL et al., 2004 

Segurança e boa tolerância quando administrado a 

crianças desde o nascimento 

 
DEKKER et al., 2009 

Fonte: Da Autora. TGI: Trato gastrointestinal 
 

Frente ao exposto, devido à grande relevância que as síndromes metabólicas 

representam no mundo, é de extrema importância a realização de mais investigações 

científicas sobre como o consumo de probiótico pode influenciar nos parâmetros bioquímico 

e antropométricos de indivíduos com sobrepeso. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 
 

Avaliar a influência do microrganismo probiótico Bifidobacterium animalis subsp. 

lactis HN019 sobre o metabolismo lipídico, glicídico, parâmetros bioquímicos e 

antropométricos em indivíduos com sobrepeso. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

✓ Avaliar se o probiótico é capaz de promover alteração nos perfis lipídico, glicídico e 

nos parâmetros inflamatórios, após a intervenção. 

✓ Associar possíveis alterações nos parâmetros avaliados com variáveis 

antropométricas (peso, IMC, perímetro de cintura e composição corporal), 

bioquímicas (glicemia, lipemia e parâmetros inflamatórios). 

✓ Avaliar de as possíveis alterações no perfil metabólico após a intervenção estão 

associadas as alterações nos demais indicadores analisados. 



15 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. 

Diretrizes brasileiras de obesidade. 4 ed. São Paulo, SP, 2016. Disponível em: 

https://abeso.org.br/wp-content/uploads/2019/12/Diretrizes-Download-Diretrizes- 

Brasileiras-de-Obesidade-2016.pdf. 

 

AN HM, PARK SY, LEE DO K, JUNG RK, CHA MK, SI WL, HYUNG TL, KYUNG JK, 

NAM JH. Antiobesity and lipid-lowering effects of Bifidobacterium spp in high fat diet- 

induced obese rats. Lipids Health and Disease. v. 10, p. 116, 2011. 

 

ARUNACHALAM K, GILL HS, CHANDRA RK. Enhancement of natural immune 

function by dietary consumption of Bifidobacterium lactis (HN019). European Journal of 

Clinical Nutrition. v. 54, p. 263–267, 2000. 

 

BERNINI, L.J.; SIMÃO, A.N.; ALFIERI, D.F.; LOZOVOY, M.A.; MARI, N.L.; DE 

SOUZA, C.H.; DICHI, I.; COSTA, G.N. Beneficial effects of Bifidobacterium lactis on 

lipid profile and cytokines in patients with metabolic syndrome: A randomized trial. Effects 

of probiotics on metabolic syndrome. Nutrition, v. 32, n. 6, p. 716–719, 2016. 

 

BERTAZZONI E, DONELLI G, MIDTVEDT T, NICOLI J, SANZ T. Probiotics and 

clinical effects: is the number what counts? Journal of Chemotherapy, v. 25, p. 193-213, 

2013. 

 

BOMHOF MR, SAHA DC, REID DT, PAUL HA, REIMER RA. Combined effects of 

oligofructose and Bifidobacterium animalis on gut microbiota and glycemia in obese rats. 

Obesity. v. 22, p.763-771, 2014. 

 

BRANDAO, R.L.; CASTRO, I.M.; BAMBIRRA, E.A.; AMARAL, S.C.; FIETTO, L.G.; 

TROPIA, M.J.M. Intracellular signal triggered by cholera toxin in Saccharomyces 

boulardii and Saccharomyces cerevisiae. Applied Environmental Microbiology. v. 64, p. 

564–568, 1998. 

 

BRAY GA, HEISEL WE, AFSHIN A, JENSEN MD, DIETZ WH, LONG M, KUSHNER 

RF, DANIELS SR, WADDEN TA, TSAI AG, HU FB, JAKICIC JM, RYAN DH, WOLFE 

BM, INGE TH. The science of obesity management: an endocrine society scientific 

statement. Endocrine Reviews, v. 39, n. 2, p. 79-132, Apr. 2018. 

 

CHEN JJ, WANG R, LI XF, WANG RL. Bifidobacterium longum supplementation 

improved high-fat-fed- induced metabolic syndrome and promoted intestinal Reg I gene 

expression. Experimental Biology and Medicine, Maywood, v. 236, n. 7, p. 823-831, July 

2011. 

 

DEKKER, J. W.; WICKENS, K.; BLACK, P. N.; STANLEY, T. V.; MITCHELL, E. A.; 

FITZHARRIS, P.; TANNOCK, G. W.; PURDIE, G.; CRANE, J. Safety aspects of 

probiotic bacterial strains Lactobacillus rhamnosus HN001 and Bifidobacterium animalis 

subsp. lactis HN019 in human infants aged 0–2 years. International Dairy Journal, v. 19, 

p. 149–154, 2009. 



16 
 

 

 

 

FAO, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Probiotics in Food: Health and nutritional properties and guidelines for evaluation. Rome, 

2006. Disponível em: http://www.fao.org/3/a-a0512e.pdf 

 

FAO, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – OMS. Report of a Joint FAO-WHO expert 

consultation on evaluation of health and nutritional properties of probiotics in food 

including powder milk with live lactic acid bacteria. Food and Nutrition, v. 85, Cordoba, 

2006. 

 

FONTAINE KR, REDDEN DT, WANG C, WESTFALL AO, ALLISON DB. Years of life 

lost due to obesity. Journal of the American Medical Association. v. 289, p. 187-193, 

2003. 

 

GIBSON GR, FULLER R. Aspects of In Vitro and In Vivo Research Approaches Directed 

Toward Identifying Probiotics and Prebiotics for Human Use. The Journal of Nutrition, 

v.130, n. 2, p. 391-395, 2000. 

 

GOPAL, P., PRASAD J., SMART, J. GILL, H. In vitro adherence properties of 

Lactobacillus rhamnosus DR20 and Bifidobacterium lactis DR10 strains and their 

antagonistic activity against an enterotoxigenic Escherichia coli. International Journal of 

Food Microbiology, v. 67, p. 207-216, 2001. 

 

GOPAL, P., PRASAD, J., GILL, H. Effects of the consumption of Bifidobacterium lactis 

HN019 (DR10TM) and galactooligosaccharides on the microflora of the gastrointestinal 

tract in human subjects. Nutrition Research, v. 23, p. 1313-1328, 2003. 

 

GRAF D, DI CAGNO R, FAK F, FLINT HJ, NYMAN M, SAARELA M, AND WATZL 

B. Contribution of diet to the composition of the human gut microbiota. Microbial Ecology 

in Health and Disease v. 26, n. 26164, 2015. 

 

GUEIMONDE, M.; SALMINEN, S. New methods for selecting and evaluating probiotics. 

Digestive and Liver Disease, v. 38, p. S242–S247, 2006. 

 

GUILLOT, J.F. Probiotic feed additives. Journal of Veterinary Pharmacology and 

Therapeutics. v. 26, p. 52–55, 2003. 

 

HILL C, GUARNER F, REID G, GIBSON GR, MERENSTEIN DJ, POT B, MORELLI 

L, CANANI RB, FLINT HJ, SALMINEN S, CALDER PC, SANDERS ME. Expert 

consensus document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics 

consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nature 

Reviews Gastroenterology & Hepatology. v. 11, p. 506-514, 2014. 

 

ISOLAURI, E.; SUTAS, Y.; KANKAANPAA, P.; ARVILOMMI, H.; SALMINEN, S. 

Probiotics: Effects on immunity. The American Journal of Clinical Nutrition. v. 73, p. 

444–450, 2001. 

 

JUNGERSEN M; WIND A; JOHANSEN E; CHRISTENSEN JE; STUER-LAURIDSEN 

B; ESKESEN D. The Science behind the Probiotic Strain Bifidobacterium animalis subsp. 

lactis BB-12. Microorganisms. v. 2, n. 2, p. 92-110, 2014. 

http://www.fao.org/3/a-a0512e.pdf


17 
 

 

 

 

KOMATSU, T. R.; BURITI, F. C. A.; SAAD, S. M. I. Inovação, persistência e criatividade 

superando barreiras no desenvolvimento de alimentos probióticos. Revista Brasileira de 

Ciências Farmacêuticas, São Paulo, v. 44, n. 3, p. 329-347, 2008. 

 

KONDO S, XIAO JZ, SATOH T, ODAMAKI T, TAKAHASHI S, SUGAHARA H, 

YAESHIMA T, IWATSUKI K, KAMEI A, ABE K. Antiobesity effects of Bifidobacterium 

breve strain B-3 supplementation in a mouse model with high-fat dietinduced obesity. 

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. v. 74, p.1656-1661, 2010. 

 

LEY RE, TURNBAUGH PJ, KLEIN S, GORDON JI. Microbial ecology: human gut 

microbes associated with obesity. Nature. v. 444, n. 7122, p. 1022-1023, 2006. 

 

MARETTE A AND PICARD-DELAND E. Yogurt consumption and impact on health: 

Focus on children and cardiometabolic risk. The American Journal of Clinical Nutrition. 

v. 99, p. 1243S–1247S, 2014. 

 

MEILE L, LUDWING W, RUEGER U, GUT C, KAUFFMAN P, DASEN G, WENGER 

S, TEUBER M. Bifidobacterium lactis sp. nov., a moderately oxygen tolerant species 

isolated from fermented milk. Systematic and Applied Microbiology, v. 20, n. 1, p. 57– 

64, 1997. 

 

MENGHERI, E. Health, probiotic, and inflammation. Journal of Clinical 

Gastroenterology, v.42, n. 3, p. 177-178, set. 2008. 

 

METCHNIKOFF E. In: Mitchell PC. The Prolongation of Life. Optimistic Studies. New 

York, 96 p, 1910. 

 

MILLER LE, LEHTORANTA L, LEHTINEN MJ. The Effect of Bifidobacterium animalis 

ssp. lactis HN019 on Cellular Immune Function in Healthy Elderly Subjects: Systematic 

Review and Meta-Analysis. Nutrients. v. 9, n.3, p.191, 2017. 

 

OLIVEIRA, LC. Efeito de probiótico (Bifidobacterium lactis) e simbiótico 

(Bifidobacterium lactis e frutooligossacarídeo) sobre a microbiota intestinal, perda de 

peso corporal e parâmetros metabólicos de mulheres com obesidade. Tese (Doutorado 

em Ciências Nutricionais) – Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro, p. 71. 2020. 

 

OMS, Organização Mundial de Saúde. Nutrição e prevenção de doenças crônicas. 

Relatório de um Comitê de Especialistas da OMS. Série de relatórios técnicos. Genebra: 

OMS, 2003. 

 

OMS, Obesidade. Geneva: Organização Mundial da Saúde, 2019. Disponível 

em:https:<//www.who.int/topics/obesity/en/>. 

 

OMS, Obesity and overweight. Geneva: World Health Organization, 2018. Disponível 

em: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. 

 

PANWAR, H.; RASHMI, H.M.; BATISH, V.K.; GROVER, S. Probiotics as potential 

biotherapeutics in the management of type 2 diabetes – prospects and perspectives. 

Diabetes Metabolism Research and Reviews, v.29, n.2, p.103-112, fev. 2013. 

http://www.who.int/topics/obesity/en/
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight


18 
 

 

 

 

ROSS, R.P; DESMOND C.; FITZGERALD G.F.; STANTON C. Overcoming the 

technological hurdles in the development of probiotic foods. Journal of Applied 

Microbiology, v. 98, p. 1410-1417, 2005. 

 

SANZ Y, SANTACRUZ A, GAUFFIN P. Gut microbiota in obesity and metabolic 

disorders Proceedings of the Nutrition Society. v. 69, n. 3, p. 434-441, 2010. 

 

SAZAWAL, S. et al. Efficacy of milk fortified with a probiotic Bifidobacterium lactis (DR- 

10TM) and prebiotic galactooligosaccharides in prevention of morbidity and on nutritional 

status. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, v. 13, n. 28, 2004. 

 

SHU Q, LIN H, RUTHERFURD KJ. Dietary Bifidobacterium lactis (HN019) enhances 

resistance to oral Salmonella typhimurium infection in mice. Medical Microbiology and 

Immunology. v. 44, p. 213–222, 2000. 

 

SHU Q, QU F, GILL HS. Probiotic treatment using Bifidobacterium lactis HN019 reduces 

weanling diarrhea associated with rotavirus and Escherichia coli infection in a piglet 

model. Journal of Pediatric Gastroenterology Nutrition. v. 33, p. 171–177, 2001. 

 

SHU, Q.; QU, F.; GILL, H. Probiotic treatment using Bifidobacterium lactis HN019 

reduces weanling diarrhea associated with rotavirus and Escherichia coli infection in a 

piglet model. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, v. 33, n. 2, p. 171- 

177, 2001. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA 

(SBCBM). Diponível em: <https://www.sbcbm.org.br/>. 

 

SIDARENKA, A. V.; AKIMOV, V. N.; NOVIK, G. I. Application of molecular methods 

to classification and identification of bacteria of the genus Bifidobacterium. Microbiology, 

Moskva, v. 77, n. 7, p. 251-260, 2008. 

 

SIMONS, L.A.; AMANSEC, S.G.; CONWAY, P. Effect of Lactobacillus fermentum on 

serum lipids in subjects with elevated serum cholesterol. Nutrition Metabolism and 

Cardiovascular Disease. v.16, p. 531–535, 2006. 

 

STENMAN LK, WAGET A, GARRET C, KLOPP P, BURCELIN R, LAHTINEN S. 

Potential probiotic Bifidobacterium animalis ssp lactis 420 prevents weight gain and 

glucose intolerance in diet-induced obese mice. Beneficial Microbes. v. 5, p. 4374-4345, 

2014. 

 

TAVARES, T.B.; NUNES, S.M.; SANTOS, M.O. Obesidade e qualidade de vida: revisão 

da literatura. Revista Médica de Minas Gerais, v.20, n.3, p.359-366, 2010. 

 

TISSIER H. Traitement des infections intestinales par la méthode de la flore bactérienne de 

l'intestin. La Tribune Médicale, v. 60, p 359-361, 1906. 

 

VANDENBERGH, P.A. Lactic acid bacteria, their metabolic products and interference 

with microbial growth.FEMS Microbiology Reviews. v. 12, 221–238, 1993. 

http://www.sbcbm.org.br/


19 
 

 

 

 

WALLER PA, GOPAL PK, LEYER GJ, OUWEHAND AC, REIFER C, STEWART ME, 

MILLER LE. Dose-response effect of Bifidobacterium lactis HN019 on whole gut transit 

time and functional gastrointestinal symptoms in adults. Scandinavian Journal of 

Gastroenterology. v. 46, n. 9, p. 1057-1064, 2011. 

 

WOLF, K.J.; LORENZ, R.G. Gut microbiota and obesity. Current Obese Report, v.1, 

n.1, p.1- 8, mar. 2012. 

 

ZHANG H, DIBAISE JK, ZUCCOLO A, KUDRNA D, BRAIDOTTI M, YU 

Y, PARAMESWARAN P, CROWELL MD, WING R, RITTMANN BE, KRAJMALNIK- 

BROWN R. Human gut microbiota in obesity and after gastric bypass. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America. v. 106, n. 7, p. 2365- 

2370, 2009. 



20 
 

 

 

 

4. ARTIGO – AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE Bifidobacterium animalis subsp. lactis 

HN019 NOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E ANTROPOMÉTRICOS DE 

INDIVÍDUOS COM SOBREPESO 

 

Yasmin Carla de Lima Barros1, Angélica Ferreira Domingues1, Liliane Garcia Segura 

Oliveira1, Giselle A. Nobre Costa1, Katia Sivieri*1, 

 
1 Universidade Norte do Paraná – UNOPAR – Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e 

Derivados, Rua Marselha, 591, Jardim Piza, 86041-140, Londrina, PR, Brasil. 

 
* Autor correspondente: 

Tel.: +55 16 981335551 



21 
 

 

 

 

RESUMO 

O sobrepeso é uma doença multifatorial, de difícil controle, ocasionada por fatores 

epigenéticos. Algumas alterações na microbiota intestinal têm sido relacionadas com o 

desenvolvimento de doenças metabólicas. Estudos com microrganismos probióticos apontam 

efeitos positivos na prevenção do sobrepeso. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo 

avaliar o efeito do Bifidobacterium lactis subs. HN019 nos parâmetros antropométricos, 

pressão arterial, glicemia, lipemia e marcadores inflamatórios de indivíduos com sobrepeso 

nos tempos 0 (T0) e 60 (T60) de uma intervenção. Trata-se de um ensaio clínico, duplo-cego, 

randomizado, no qual foram selecionadas 31 indivíduos com sobrepeso, alocados em dois 

grupos: grupo controle (GC) (n = 16) e grupo probiótico (GP) (n = 15), que consumiram 80 

mL de leite esterilizado e 80 mL de leite probiótico com B. lactis HN019 (109 UFC,/mL) 

respectivamente, durante 60 dias. Amostras sanguíneas foram coletadas nos tempos T0 e T60 

para dosagem de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicerídeos (TG), 

glicose e insulina, gama-glutamiltransferase (GGT), alanino aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotransferase (AST), PCR-Ultrassensível, creatinina e ferritina. Após ingestão 

diária de 80 mL do leite probiótico, os indivíduos do GP apresentaram redução significativa 

na circunferência do quadril (p= 0,002) nos níveis de TG (p=0,030), colesterol LDL (VLD) 

e colesterol LDL (TRI2) (p= 0,030). Houve também um aumento de 25,28% nos níveis de 

colesterol HDL (p=0,0) no GP. O consumo diário de leite contendo B. lactis HN019 por 60 

dias promoveu melhora no perfil lipídico e melhora da trigliceridemia, o que pode levar à 

melhora da saúde com consequente redução dos fatores de risco cardiovasculares em 

pacientes com sobrepeso. 

 
Palavras-chave: Probiótico; Bifidobacterium lactis HN019; Sobrepeso; Obesidade. 
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ABSTRACT 

Overweight is a multifactorial disease, difficult to control, caused by epigenetic factors. Some 

changes in the intestinal microbiota have been linked to the development of metabolic 

diseases. Studies with probiotic microorganisms show positive effects in preventing 

overweight. In this context, this study aimed to evaluate the effect of Bifidobacterium lactis 

subs. HN019 in anthropometric parameters, blood pressure, blood glucose, lipemia and 

inflammatory markers of overweight individuals at times 0 (T0) and 60 (T60) of an 

intervention. This is a randomized, double-blind clinical trial, in which 31 overweight 

individuals were selected, divided into two groups: control group (CG) (n = 16) and probiotic 

group (GP) (n = 15), who consumed 80 mL of sterilized milk and 80 mL of probiotic milk 

with B. lactis HN019 (109 CFU, / mL) respectively, for 60 days. Blood samples were 

collected at times T0 and T60 to measure total cholesterol, HDL cholesterol, LDL 

cholesterol, triglycerides (TG), glucose and insulin, gamma-glutamyltransferase (GGT), 

alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), PCR -Ultra-sensitive, 

creatinine and ferritin. After a daily intake of 80 mL of probiotic milk, the individuals in the 

GP showed a significant reduction in hip circumference (p = 0.002) in the levels of TG (p = 

0.030), LDL cholesterol (VLD) and LDL cholesterol (TRI2) (p = 0.030). There was also a 

25.28% increase in HDL cholesterol levels (p = 0.0) in the GP. The daily consumption of 

milk containing B. lactis HN019 for 60 days promoted an improvement in the lipid profile 

and an improvement in triglyceridemia, which can lead to improved health with a consequent 

reduction in cardiovascular risk factors in overweight patients. 

 
Keywords: Probiotic; Bifidobacterium lactis HN019; Overweight; Obesity. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O sobrepeso e a obesidade são considerados um problema de saúde pública mundial 

que vem crescendo cada dia mais no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

define sobrepeso e obesidade como acúmulo anormal ou excessivo de gordura que apresenta 

risco à saúde (OMS, 2019). 

A medida utilizada para determinar o grau de sobrepeso ou obesidade de uma pessoa 

é o índice de massa corporal (IMC). Uma pessoa com um IMC de 30kg/m² ou mais é 

considerada obesa e uma pessoa com IMC entre 25,0 e 29,9 kg/m² é considerada acima do 

peso (OMS, 2019). 

A causa da obesidade não pode ser definida apenas por um desequilíbrio energético 

entre as calorias consumidas e as calorias gastas, mas também por influência de fatores 

genéticos, fatores ambientais, comportamentais, psicológicos, fisiológicos e/ou alteração da 

microbiota intestinal (LEY et al., 2006; SANZ; SANTACRUZ; GAUFFIN, 2010; ZHANG 

et al., 2009). 

Os probióticos são definidos como “microrganismos vivos que, quando 

administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro” 

(HILL et al., 2014). 

Membros da família Lactobacillaceae e do gênero Bifidobacterium são os mais 

utilizados como microrganismos probióticos (FAO, 2006). As bactérias do gênero 

Bifidobacterium possuem um histórico de segurança bem estabelecido e devido a isso 

receberam o status GRAS (geralmente reconhecido como seguro) pela FDA (Food and Drug 

Administration) (FDA, 2018). 

Os possíveis mecanismos de ação dos probióticos são a produção de compostos com 

atividade antimicrobiana, competição por nutrientes ou por sítios de adesão, diminuição da 

permeabilidade intestinal e modulação do sistema imune (FULLER, 1991; SETH et al., 

2008; ANDERSON et al., 2010; KARCZEWSKI et al., 2010; SAARELA et al., 2000; 

BRON et al., 2012). 

Sabe-se que uma alimentação saudável com inclusão de probióticos e produtos 

lácteos fermentados, são indicados para aumentar a diversidade da microbiota intestinal. 

Dessa forma, o consumo de alimentos probióticos surge como adjuvante em controle do 

sobrepeso e da obesidade (MARETTE, PICARD-DELAND, 2014; BUHMANN et al., 2014; 

GRAF et al., 2015). 
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Há ainda evidências de que o consumo de produtos lácteos contendo probióticos 

resulta na redução do colesterol sanguíneo, o que pode ser útil na prevenção do sobrepeso e 

consequentemente da obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e acidente vascular 

cerebral (AVC) (SIMONS; AMANSEC; CONWAY, 2006). 

Existem poucos estudos em humanos que abordam os efeitos do probiótico 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 (B. lactis HN019) nos parâmetros 

bioquímicos e antropométricos de indivíduos com sobrepeso. Em contrapartida efeitos anti- 

obesidade da B. lactis HN019 em modelo animal já foi avaliado e confirmado 

(BORGERAAS, et al. 2018). Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do 

consumo de leite probiótico contendo Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 nos 

parâmetros bioquímicos e antropométricos de indivíduos com sobrepeso. 

 
METODOLOGIA 

 
Produção e caracterização do leite probiótico 

O leite probiótico foi produzido e caracterizado de acordo com metodologia proposta 

por Domingues et al., (2018). Foi utilizada a linhagem comercial Bifido HOWARU® - 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 ® (Dupont®, Cotia, Brasil). 

 
Seleção do grupo de estudo 

Foram convidados 200 indivíduos acima do peso para participar da seleção, através 

de convite público realizado pelos agentes comunitários de saúde da Unidade Básica de 

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

de saúde (Anexo 2). 

Destes, 132 participaram da reunião pública de apresentação do projeto e 31 foram 

escolhidos de acordo com os critérios de inclusão. Os critérios de inclusão foram: possuir 

idade entre 18 e 60 anos, IMC de 25,0 a 29,9 kg/m2 e apresentar níveis de glicemia em jejum 

acima de 88 mg/dL. As características clínicas iniciais dos voluntários são apresentadas na 

Tabela 1. Os critérios de exclusão foram: os indivíduos não poderiam apresentar doenças da 

tireoide, adrenal, renal, hepática, gastrointestinal, infecciosa ou oncológica e não utilizar de 

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

inflamatórios e não ingerir alimentos ou suplementos contendo microrganismos probióticos. 

Também foram excluídos indivíduos intolerantes à lactose ou alérgicos às proteínas do leite. 
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Antes de iniciar o estudo todos os indivíduos participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1). O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Humana da Universidade Norte do Paraná, Paraná, Brasil (CAAE 

67602217.1.0000.0108, parecer número 2.183.534) (Anexo 1). 

 
Tabela 1. Características clínicas dos grupos probiótico e controle na pré-ingestão do 

leite probiótico. 
 

Parâmetro GC (n=16) GP (n=15) 

Idade (anos) 23 - 57 anos 25 – 59 anos 

Altura (m) 1,43 - 1,77 1,50 - 1,80 

Peso (Kg) 74,63 ± 11,15 75,50 ± 11,28 

IMC (Kg/m2) 28,04 ± 1,91 27,43 ± 1,84 

Os valores são médios ± DP. Comparação estatística dos grupos: médias com as mesmas letras minúsculas na 

mesma linha não diferem significativamente (P ≤ 0,05). GC: grupo controle, GP: grupo probiótico. IMC* índice 

de massa corporal 

 

Protocolo experimental e intervenção 

O estudo se caracterizou como duplo-cego randomizado (Figura 1). Os voluntários 

receberam informações detalhadas sobre o propósito e os procedimentos do estudo e um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

Além disso, os mesmos 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. 

Os 31 voluntários selecionados foram alocados em 2 grupos. Um grupo probiótico 

(GP) (n=15), com ingestão diária de 80 mL do leite probiótico contendo em média 1,2x109 

UFC/mL de Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 durante um período de 60 dias. 

De forma semelhante, o segundo grupo, denominado controle (GC) (n=16) recebeu 

diariamente, durante 60 dias, 80 mL 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. 
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Parâmetros antropométricos e exames clínicos 

Os parâmetros antropométricos e os exames clínicos foram mensurados no tempo 

zero (dia anterior à ingestão dos leites) e aos 60 dias de consumo dos leites probiótico e 

controle. 

O índice de IMC foi calculado por meio da relação entre a massa corporal e o 

quadrado da estatura, sendo a massa corporal expressa em quilogramas (Kg) e a estatura em 

metros (m) (OMS, 2000). 

A circunferência da cintura (CC) e a circunferência do quadril (CQ) foram medidas 

em centímetros com fita métrica inelástica. A relação cintura quadril (RCQ) foi determinada 

pela seguinte equação: RCQ=CC/CQ (cm). Esta medida reflete a distribuição da gordura 

central. 

- Excluídos (n=101) 

- Não se enquadram nos critérios 

de inclusão (n=96) 

- Outros motivos (n=5) 

Leite probiótico (n=15) Leite controle (n=16) 

Medidas dos parâmetros bioquímicos/antropométricos 

Figura 1 Design de estudo. 

Randomização (n=31) 

Avaliados para elegibilidade (n=132) 
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Atualmente, a OMS reconhece que a CC entre 94,0 - 101,9 cm nos homens e 80,0 - 

87,9 cm nas mulheres, e RCQ > 0,8 e 0,9 cm em mulheres e homens, respectivamente, 

correspondem à faixa de excesso de peso (IMC = 25 a 29,9 kg/m2), indicativos de risco para 

o desenvolvimento de doenças (OMS, 2000). 

Foi realizado o aferimento da pressão arterial com aparelho digital com o paciente 

sentado. O peso corporal foi mensurado pela manhã utilizando uma balança eletrônica. A 

altura foi medida com estadiômetro portátil. 

 
Dosagens de parâmetros bioquímicos 

Os voluntários foram orientados a permanecerem por 12 horas em jejum para a 

realização dos exames. 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. 

O perfil lipídico e glicêmico foi obtido por análises de colesterol total e frações, 

triglicerídeos, glicose e insulina, gama-glutamiltransferase (GGT), alanino aminotransferase 

(ALT), aspartato aminotransferase (AST), ferritina e PCR-Ultrassensível, 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. 

 
Análise estatística 

Os resultados foram apresentados na forma de médias ± DP e ambos foram divididos 

por tempo e submetidos a análise de variância de medidas repetidas e Teste T com nível de 

significância p<0,05. Foi utilizado o programa estatístico Prism 7.0 (Software MacKiev 

1994-2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sobrepeso e a obesidade são em grande parte evitáveis com uma dieta equilibrada 

e prática de atividade física regular (OMS, 2019). O consumo de produtos lácteos, como 

iogurtes contendo microrganismos probióticos podem contribuir para esse estilo de vida 

saudável, reduzindo colesterol e glicemia (RAZMPOOSH et al., 2018) 
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Perfil lipídico 

 
No final do período de ingestão, os voluntários que receberam o leite probiótico 

apresentaram uma redução significativa de 36,77%, 28% e 39,78% (p < 0.05) nos níveis de 

triglicérides (TG), colesterol LDL (VLD) e colesterol LDL (TRI2), respectivamente (Tabela 

2). Achados na literatura confirmam a capacidade de redução nos níveis lipídicos a partir da 

utilização de microrganismos probióticos (EJTAHED et al., 2011; GUARDAMAGNA et al, 

2014; BERNINI et al, 2016). Um estudo recente realizado com mulheres obesas apontou 

que o uso de cápsulas contendo 109 UFC de B. lactis associado a uma dieta de baixa caloria 

por um período de 60 dias diminuiu significantemente o nível de triglicérides sanguíneo 

(OLIVEIRA, 2020). 

Em relação ao colesterol HDL, houve um aumento de 25,28% (p < 0.05) no grupo 

que fez a ingestão do leite probiótico. 

 
Tabela 2. Efeito do consumo de um leite probiótico e de um leite controle no perfil 

lipídico dos indivíduos. 
 

Parâmetro T0 T60 
Variação no 

período T0-T60 (%) 

Triglicérides (mg/dL)    

Grupo C 98,11 ± 79,38 111,61 ± 69,71 +13,76% (p > 0.05) 

Grupo P 138,13 ± 73,85 87,33 ± 42,33* - 36,77% (p < 0.05) 

Colesterol Total (mg/dL)    

Grupo C 196,44 ± 37,36 188,14 ± 44,11 - 4,22% (p > 0.05) 

Grupo P 193,27 ± 53,71 182,80 ± 41,96 - 5,42% (p > 0.05) 

LDL-C (LDL) (mg/dL)    

Grupo C 123,00 ± 34,06 116,00 ± 40,02 - 5,69% (p > 0.05) 

Grupo P 123,00 ± 44,43 105,00 ± 38,88 - 14,63% (p > 0.05) 

LDL-C (HDL) (mg/dL)    

Grupo C 144,94 ± 39,33 132,59 ± 48,60 - 8,52% (p > 0.05) 

Grupo P 151,77 ± 54,48 121,11 ± 43,29 - 20,20% (p > 0.05) 

LDL-C (VLD) (mg/dL)    

Grupo C 20,50 ± 10,10 21,00 ± 10,53 + 2,44% (p > 0.05) 

Grupo P 25,00 ± 11,36 18,00 ± 6,04* - 28% (p < 0.05) 

LDL-C (TRI2) (mg/dL)    

Grupo C 98,11 ± 79,38 111,61 ± 69,71 + 13,76% (p > 0.05) 

Grupo P 142,43 ± 70,64 85,57 ± 40,79* - 39,78% (p < 0.05) 

LDL-C (COL2) (mg/dL)    

Grupo C 196,44 ± 37,36 188,14 ± 44,11 - 4,22% (p > 0.05) 

Grupo P 193,27 ± 53,71 182,80 ± 41,96 -5,42% (p > 0.05) 

HDL-C (mg/dL)    
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Grupo C 45,32 ± 7,29 45,42 ± 12,12 + 0,22% (p > 0.05) 

Grupo P 41,50 ± 8,36 51,99 ± 13,87* + 25,28% (p < 0.05) 

As médias seguidas * na mesma linha diferem estatisticamente dentro do mesmo grupo (P <0,05). T0: Período 

de pré-ingestão, T60: 60º dia de ingestão. Grupo C: Indivíduos que consumiram o leite controle. Grupo P: 

Indivíduos que consumiram o leite probiótico. 

 

Um dos possíveis mecanismos pelos quais os probióticos melhoram os níveis de TG 

seria a redução da captação de TG no intestino, promovendo a redução da formação e 

transporte de quilomícrons para o fígado (HAMAD et al. 2009). 

Apesar do presente estudo ter encontrado redução, porém não significativas, nos 

níveis de colesterol total, um estudo clínico realizado por Bernini et al (2016) mostrou que 

voluntários com síndrome metabólica, os quais consumiram diariamente 80 mL de leite 

fermentado (2,72 × 1010 UFC de B. lactis HN019), reduziram significativamente o índice de 

massa corporal, colesterol total e lipoproteína de baixa densidade. 

Em relação aos níveis colesterol HDL, houve um aumento de 25,28% (p < 0.05) em 

ambos os níveis, no grupo que fez a ingestão do leite probiótico. 

Embora muitos estudos demonstrem o efeito positivo dos probióticos na modulação 

dos níveis de colesterol sanguíneo (HEPNER et al., 1979; PEREIRA et al., 2002; OOI, 

LIONG, 2010), alguns desses estudos relatam resultados contraditórios e os mecanismos 

relacionados à modulação dos níveis séricos de colesterol por probióticos permanecem em 

grande parte desconhecidos. Segundo Ooi e Liong (2010) algumas espécies de probióticos, 

incluindo a Bifidobacterium, demonstraram ter a capacidade de diminuir os níveis de 

colesterol no plasma. Um dos mecanismos subjacentes é que essas bactérias probióticas 

podem reduzir a reabsorção de ácidos biliares através da circulação entero-hepática. As 

bifidobactérias podem hidrolisar os ácidos biliares conjugados, excreta-los mais rapidamente 

e reduzir a extensão em que são reabsorvidos. 

 
Perfil glicídico 

Apesar de nenhuma alteração significativa (p > 0,05) ter sido observada nos níveis de 

glicemia, houve uma pequena redução tanto no grupo controle, quanto no grupo probiótico 

(Tabela 3). Conquanto, estudos relatam reduções nos níveis de glicose e insulina e / ou 

melhor tolerância à glicose após intervenção com B. lactis (CHEN et al., 2011; KONDO et 

al., 2010; AN et al., 2011; BOMHOF et al., 2014; STENMAN et al., 2014). 
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Tabela 3. Efeito do consumo de um leite probiótico e de um leite controle no perfil 

glicídico dos indivíduos. 
 

Parâmetro T0 T60 
Variação no 

período T0-T60 (%) 

Glicemia (mg/dL)    

Grupo C 96,14 ± 8,31 86,11 ± 9,58* - 8,53% (p < 0.05) 

Grupo P 93,81 ± 8,61 86,67 ± 7,99* -7,61% (p < 0.05) 

Insulina (m/uL)    

Grupo C 2,30 ± 1,39 2,45 ± 1,31 + 6,52% (p > 0.05) 

Grupo P 2,80 ± 1,21 2,25 ± 1,00 -19,64% (p > 0.05) 

As médias seguidas * na mesma linha diferem estatisticamente dentro do mesmo grupo (P <0,05). T0: Período 

de pré-ingestão, T60: 60º dia de ingestão. Grupo C: Indivíduos que consumiram o leite controle. Grupo P: 

Indivíduos que consumiram o leite probiótico. 

 

Antropometria e exames clínicos 

Após 60 de tratamento, os indivíduos que consumiram o leite probiótico ou placebo 

apresentaram uma redução de todos os parâmetros antropométricos avaliados (peso, índice 

de massa corporal, circunferência da cintura, circunferência do quadril, circunferência 

abdominal) com exceção o aumento de peso (1%) no grupo que consumiu o leite probiótico 

(Tabela 4). 

 
Tabela 4. Efeito do consumo de um leite probiótico e de um leite controle nos 

parâmetros antropométricos dos indivíduos. 
 

Parâmetro T0 T60 
Variação no 

período T0-T60 (%) 

Peso (Kg)    

Grupo C 74,63 ± 11,15 73,90 ± 11,17 - 0,98% (p > 0.05) 

Grupo P 73,50 ± 11,28 74,24 ± 11,87 + 1,00% (p > 0.05) 

IMC (Kg/m2)    

Grupo C 28,05 ± 1,92 27,79 ± 2,20 - 0,93% (p > 0.05) 

Grupo P 27,43 ± 1,84 27,69 ± 2,19 - 0,95% (p > 0.05) 

CC (cm)    

Grupo C 89,56 ± 7,45 85,59 ± 8,64* - 4,43% (p < 0.05) 

Grupo P 91,43 ± 7,40 87,82 ± 7,26* - 3,95% (p < 0.05) 

CQ (cm)    

Grupo C 107,28 ± 4,93 105,84 ± 5,39 - 1,34% (p > 0.05) 

Grupo P 107,43 ± 5,79 105,53 ± 6,61* - 1,77% (p < 0.05) 

RCQ (cm)    

Grupo C 0,83 ± 0,070 0,81 ± 0,086* - 2,41% (p < 0.05) 

Grupo P 0,85 ± 0,086 0,83 ± 0,084* - 2,35% (p < 0.05) 

PAS (mHg)    
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Grupo C 11,81 ± 1,51 11,69 ± 1,45 - 1,02% (p > 0.05) 

Grupo P 11,57 ± 1,16 10,96 ± 1,45 - 5,27% (p > 0.05) 

PAD (mHg)    

Grupo C 7,50 ± 0,89 7,41 ± 0,95 - 1,2% (p > 0.05) 

Grupo P 7,93 ± 0,83 7,43 ± 0,87 - 6,30% (p > 0.05) 

As médias seguidas * na mesma linha diferem estatisticamente dentro do mesmo grupo (P <0,05). T0: Período 

de pré-ingestão, T60: 60º dia de ingestão. Grupo C: Indivíduos que consumiram o leite controle. Grupo P: 

Indivíduos que consumiram o leite probiótico. IMC: Índice de massa corporal. CC: Circunferência da cintura. 

CQ: Circunferência do quadril. CA: Circunferência abdominal. RCQ: Relação cintura/quadril. PAS: Pressão 

arterial sistólica. PAD: Pressão arterial diastólica. 

 

Tanto o grupo controle quanto o grupo probiótico não demonstraram redução 

significativa de peso corporal nos indivíduos. Já, em estudo anterior, utilizando a mesma 

linhagem durante um período de 45 dias, houve relato de diminuição no IMC de pacientes 

com síndrome metabólica (BERNINI et al., 2016), demonstrando 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). 

Uma diminuição significativa da CC e da RCQ (p<0.05) foi observada nos dois 

grupos, além de uma redução na CQ no grupo probiótico (p<0.05). Um grupo de 

pesquisadores utilizando Lactobacillus gasseri em indivíduos adultos com sobrepeso, 

verificaram que o uso do probiótico gerou redução de adiposidade visceral, além de redução 

de peso corporal e circunferência da cintura comparado ao placebo (KADOOKA et al. 2010). 

 
Parâmetros inflamatórios 

A obesidade está associada a um processo de inflamação crônica (HOTAMISLIGIL, 

2006) e um dos mecanismos propostos para redução da adiposidade abdominal é a redução 

no estado inflamatório corporal (KADOOKA et al. 2010). Na Tabela 5 podemos observar os 

níveis dos parâmetros inflamatórios durante o período do estudo. 

No grupo probiótico não houve alteração significativa em nenhum dos parâmetros 

analisados. Ainda que possamos observar reduções nos níveis de ferritina, GGT, AST, ALT 

e PCR-Ultrassensível (22,62, 28,57, 12,35, 7,96 e 20,27% respectivamente, p > 0.05). 

Já no grupo controle foi possível identificar alterações significativas (p < 0.05), tais 

como redução de 55,30% (84,45 para 37,75 ng/mL) nos níveis de ferritina, 12,19% (20,50 

para 18,00 ng/mL) nos níveis de GGT, e 21,28% (20,35 para 16,02 ng/mL) nos níveis de 

AST. 
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Tabela 5. Efeito do consumo de um leite probiótico e de um leite controle nos 

parâmetros inflamatórios dos indivíduos. 

Parâmetro T0 T60 
Variação no 

período T0-T60 (%) 

Ferritina (ng/mL)    

Grupo C 84,45 ± 167,26 37,75 ± 59,11* - 55,30% (p < 0.05) 

Grupo P 63,65 ± 64,55 49,25 ± 157,59 - 22,62% (p > 0.05) 

GGT (U/L)    

Grupo C 20,50 ± 20,49 18,00 ± 7,83* - 12,19% (p < 0.05) 

Grupo P 21,00 ± 10,63 15,00 ± 21,98 -28,57% (p > 0.05) 

AST (U/L)    

Grupo C 20,35 ± 8,77 16,02 ± 3,51* - 21,28% (p < 0.05) 

Grupo P 19,91 ± 4,42 17,45 ± 6,00 - 12,35% (p > 0.05) 

ALT (U/L)    

Grupo C 22,30 ± 9,26 15,99 ± 9,22 -28,29% (p > 0.05) 

Grupo P 19,10 ± 13,06 17,58 ± 12,26 - 7,96% (p > 0.05) 

PCR (mg/L)    

Grupo C 2,91 ± 6,81 3,38 ± 7,20 + 16,15% (p > 0.05) 

Grupo P 2,91 ± 4,31 2,32 ±3,97 - 20,27% (p > 0.05) 

Creatinina (mg/dL)    

Grupo C 0,71 ± 0,18 0,81 ± 0,15 + 14,08% (p > 0.05) 

Grupo P 0,71 ± 0,22 1,03 ± 0,16 + 45,07% (p > 0.05) 

As médias seguidas * na mesma linha diferem estatisticamente dentro do mesmo grupo (P <0,05). T0: Período 

de pré-ingestão, T60: 60º dia de ingestão. Grupo C: Indivíduos que consumiram o leite controle. Grupo P: 

Indivíduos que consumiram o leite probiótico. AST: aspartato aminotransferase. ALT: alanino aminotransferase 

 

Embora não tenham sido encontradas diferenças estatísticas, os valores de PCR- 

Ultrasensível (proteína C reativa) reduziram em torno de 20% no grupo probiótico. A 

proteína C reativa sérica (PCR) é um marcador de inflamação sistêmica e é elevada na 

presença de condições crônicas, incluindo doenças cardiovasculares (DCV) (KOENIG, 

2005), obesidade (HERMSDORFF et al., 2011), DM2 e vários componentes da síndrome 

metabólica (RIZZO et al., 2009), incluindo pressão alta (FREDRIKSON et al., 2004), 

circunferência alta da cintura (SELVIN et al., 2007), glicemia em jejum alterada (MAZIDI 

et al., 2017), colesterol lipoproteína de alta densidade sérica baixa e aumento de 

triacilglicerol (ERLINGER et al., 2003). Acredita-se que as propriedades anti-inflamatórias 

de algumas cepas de probióticos atuam reduzindo a inflamação da mucosa através da 

modulação dos níveis de citocinas, e outros mediadores inflamatórios são relatados em alguns 

estudos in vitro e in vivo (SAAD, 2006). 

Na microbiota intestinal de indivíduos obesos ou com sobrepeso ocorre um aumento 

de espécies produtoras de lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano, um componente de parede 
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celular de bactérias Gram negativas, que pode ser derivado de uma dieta rica em lipídios, 

levando a danos na barreira intestinal. Essa elevação das concentrações de LPS aumentam a 

ativação de macrófagos, e como consequência a produção de citocinas inflamatórias no 

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

Vários mecanismos vêm sendo sugeridos com relação ao impacto dos probióticos na 

inflamação e fatores inflamatórios. Os probióticos podem prevenir ou reparar as barreiras 

epiteliais e afetar indiretamente a resposta inflamatória, opondo-se à fonte de impulsos pró- 

inflamatórios associados à endotoxemia de baixo grau (TAGHIZADEH et al., 2014). Além 

disso, os probióticos podem aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), 

como o butirato, que tem uma função anti-inflamatória. Eles também aprimoram a síntese de 

peptídeos antimicrobianos que influenciam as vias de resolução da inflamação na mucosa 

(SHUKLA et al., 2016). Os probióticos podem atuar como ligantes para receptores inatos do 

sistema imunológico e afetar diretamente as vias pró-inflamatórias. Eles também estimulam 

a diferenciação e a atividade de células imunes, como células dendríticas e células T, e 

consequentemente aumentam a produção de algumas citocinas reguladoras (LIU et al., 

2016). 

Neste estudo, B. lactis HN019 apresentou efeito positivo reduzindo alguns níveis do 

perfil lipídico em indivíduos com sobrepeso do grupo probiótico. Houve também um 

aumento de 25,28% nos níveis de colesterol HDL. Diante dos dados analisados neste estudo, 

conclui-se que o probiótico B. lactis HN019 promoveu redução significativa na 

circunferência do quadril, melhora no perfil lipídico e da trigliceridemia, o que pode levar à 

melhora da saúde com consequente redução dos fatores de risco cardiovasculares em 

pacientes com sobrepeso. 
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5. CONCLUSÃO GERAL 

Os efeitos da ingestão do leite probiótico por indivíduos com sobrepeso apontaram: 

✓ Redução nos níveis de TG, colesterol LDL (VLD) e colesterol LDL (TRI2) no grupo 

que recebeu o leite probiótico; 

✓ Redução significativa na circunferência da cintura e na relação cintura/quadril em 

ambos os grupos; 

✓ O grupo probiótico apresentou redução significativa na circunferência do quadril; 

✓ Aumento no nível sanguíneo de colesterol HDL, no grupo que fez a ingestão do leite 

probiótico. 

✓ Pequena redução em ambos os grupos nos níveis de glicemia e insulina. 

✓ Não houve alteração significativa nos parâmetros inflamatórios analisados, no 

entanto foi possível observar reduções nos níveis de ferritina, GGT, AST, ALT e 

PCR-Ultrassensível. 

Os dados apresentados neste trabalho sugerem que intervenções clínicas com o uso 

da linhagem B. lactis HN019, podem promover um efeito positivo na saúde de indivíduos 

com sobrepeso, evidenciando a importância dos microrganismos probióticos como uma 

alternativa na prevenção de doenças metabólicas como sobrepeso e obesidade. 

Dessa forma é de grande valia a realização de novos estudos que possibilitem elucidar 

os mecanismos pelos quais a ingestão probióticos, como a B. lactis HN019, podem modular 

favoravelmente o metabolismo de indivíduos com sobrepeso. 
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APENDICE 1- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APENDICE 2 - FICHA DE AVALIAÇÃO 
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Nome:  
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Tempo das refeições  

Dificuldade de digestão  
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APENDICE 3 – ANTROPOMETRIA 
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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 
 

 
 


