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A  palavra probiótico tem sua origem na língua grega (proviotká), que significa “para vida” e 
pode ser definido como “um suplemento alimentar microbiano vivo que afeta beneficamente 
o animal hospedeiro, melhorando o equilíbrio microbiano. Classifica-se o organismo como 
sendo probiótico quando atende os seguintes critérios: origem humana; não patogênico; 
resistente ao processamento na produção de alimentos; permanecer viável após contato 
com suco gástrico e bile; adesão à célula epitelial intestinal; capacidade de persistir no trato 
gastrointestinal e de influenciar atividade metabólica local. Os probióticos são considerados 
pela Food and Drug Administration (F.D.A.) como Geralmente Considerados como Seguros 
(Generally Regarded As Safe) – G.R.A.S, usada para adjuntos de alimentos que não podem 
satisfazer a exigência normal de avaliação de segurança, mas têm sido amplamente 
utilizados sem qualquer prejuízo para os consumidores. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO), a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar 
(EFSA) relatam que probióticos devem seguir critérios de segurança e funcionalidade, bem 
como os ligados a especificidade técnica. A segurança das cepas presentes em 
suplementos contendendo probióticos deve ser assegurada por certificado de origem, 
ausência de patogenicidade e de resistência a antibióticos. Em relação a aspectos 
funcionais, por sua capacidade de sobreviver no trato digestório e seu efeito 
imunomodulador. Suplementos probióticos devem estar de acordo com protocolos 
tecnológicos de produção, armazenamento e distribuição.  

Guidelines internacionais como a American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(A.S.P.E.N.) e a European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatitis and Nutrition 
(ESPGHAN) preconizam o uso probióticos, sendo seu uso considerado como seguro. A 
diretriz mundial da World Gastroenterology Organization, em 2017, avalia o nível de 
segurança para o uso de probióticos. A maioria dos produtos é concebida para uma 
população de boa saúde geral, e por isso, em pessoas com função imunológica 
comprometida ou doença de base grave recomenda-se restringir seu uso às cepas e 
indicações com eficácia comprovada. Os padrões microbiológicos de qualidade devem 
satisfazer as necessidades dos pacientes em risco, como demonstrado por Sanders. As 
bactérias ácido lácticas tradicionais são associadas com a fermentação de alimentos e são 
comumente consideradas seguras para consumo oral como parte de alimentos e de 
suplementos para a população.

  

Resultados positivos sobre o tratamento de pacientes graves e pacientes críticos, baseados 
na utilização de prebióticos, probióticos e simbióticos, visto que são pacientes com elevada 
incidência de mortalidade por infecção, principalmente do trato gastro-intestinal (TGI). Sendo 
assim, o tratamento terapêutico com microrganismos comensais podem ser de grande ajuda 
também para esse grupo de risco. Trabalhos correlacionam os melhores resultados em 
relação a duração da estadia hospitalar e incidência de sepse nos pacientes que receberam a 
intervenção com probióticos, em função da proteína zonulina, pois, quanto menor 
quantidade sérica dessa proteína, menor a permeabilidade intestinal, e, consequentemente, 
menor a probabilidade de translocação bacteriana. Probióticos podem reduzir infecções 
ligadas a pneumonia associada à ventilação mecânica, impactando na mortalidade dentro da 
unidade de terapia intensiva. 

Considerações sobre o uso de 
suplementos alimentares contendo 
probióticos em ambiente hospitalar.

Uso de probióticos em pacientes graves ou críticos



Sabe-se que a sepse é a principal causa de mortalidade nas unidades de terapia intensiva 
(UTI). Recentemente novas formas de prevenção e tratamento de infecção nosocomial 
tem sido pesquisada, tais como o uso de probióticos devido suas propriedades 
imunomoduladoras. Em  revisão de literatura entre 2013 a 2018, pesquisadores 
demonstraram que o uso de probiótico em pacientes críticos parece ser seguro e 
encontraram associação com redução significativa de pneumonia associada a ventilação 
mecânica e tendência a melhora precoce dos valores de lactato. Sepsis severa está 
associada a disfunção múltipla de órgãos e o trato gastro-intestinal ocupa função 
principal neste processo dinâmico, pois a falência da função protetora da barreira 
intestinal leva a translocação bacteriana. A microbiota intestinal do paciente crítico é 
responsável pela modulação de diversas funções desde equilíbrio hormonal durante o 
processo de estresse, isquemia intestinal, imuno estimulação, proteção em relação ao 
uso de antibióticos e corticoides, bem como auxilio na manutenção da função de 
absorção adequada de nutrientes. Cepas endógenas como Bifidobacterium e 
Lactobacillus  participam diretamente na manutenção da boa qualidade da barreira 
intestinal e da imunomodulação em pacientes críticos. 

O uso terapêutico de probióticos em ambiente intra hospitalar e em especial no tocante 
paciente crítico deve obedecer a protocolos estabelecidos pela Equipe Multidisciplinar de 
Terapia Nutricional (EMTN) em acordo com Guidelines nacionais e Internacionais visando 
a eficácia e segurança do paciente, como por exemplo, protocolo para manejo de diarreia 
intra hospitalar do paciente em terapia nutricional. O manuseio dos produtos liofilizados e 
em sachês deve ser feito no lactário e não a beira leito nas unidades de terapia intensiva. O 
uso de seringa especifica para administração da solução contendo probióticos deve ser 
feito em bolos com seringa especifica para acoplar na sonda nasoenteral (SNE) no caso 
de paciente em terapia nutricional enteral (TNE).

 O trato gastro-intestinal representa um meio extremamente desafiador, onde existe a 
necessidade de proteger o paciente de ameaças externas,  o equilíbrio endógeno e 
absorção de nutrientes. Uma unidade conjunta entre a barreira química da mucosa 
digestiva, o sistema imune celular e o tecido epitelial (IECs) formam a primeira barreira 
física e mantém um relacionamento probióticos e bactérias comensais. Proteínas 
desmossomicas, Junções Oclusivas, Junções de Ancoragem, Junções comunicantes 
são cruciais para manter a barreira eptelial.  Estudos recentes em metagenômica da 
microbiota intestinal de pacientes de diversas patologias não digestivas proveem 
evidência importante a respeito da interação com as IECs com a microbiota modulando a 
integridade da barreira do TGI, através do uso de probióticos em ambiente intra hospitalar.

Probióticos suplementados a 
pacientes em TNE  vem 
demonstrando melhora na 
resposta imune de pacientes 
em UTIs e contribuindo para 
diminuir os índices de diarreia.
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Alegação de propriedade funcional 
aprovada:Os lactobacillus acidophilus, 
lactobacillus casei, lactococcus lactis, 
bifidobacterium bifidum e  ifidobacterium 
lactis contribuem para o equilibro da flora 
intestinal.
Seu consumo deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida 
saudáveis.

SIMFORT é um mix de probióticos (micro-organismos vivos) em sachês que traz diversos benefícios 
para a saúde e contribui para uma microbiota intestinal saudável. Contém cinco cepas: 
Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis, Bifidobacterium lactis e 
Bifidobacterium bifidum.

BENEFÍCIOS:

SIMFORT Formulado com 5 bilhões de UFC  
(unidades formadoras de colônias) 
de microrganismos benéficos.
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